
Pomimo nies abn cego kultu  ksi dza Popie-

uszki przez wiele lat nie otwierano procesu

beatyfikacyjnego. Nak ada y si  na to liczne

przyczyny, mi dzy innymi obawa

o oskar enia o prób  politycznego jego wyko-

rzystywania, trwaj ce procesy zabójców, poja-

wiaj ce si  nowe dokumenty, które wymaga y

zbadania. Istnia a tak e mo liwo , e by y pró-

by jego hamowania przez aparat pa stwowy,

cho by przez wysuwane sugestie, e zgin  on

z przyczyn politycznych, a nie za wiar ,

co warunkowa o wyniesienie zabitego na o ta-

rze. Proces beatyfikacyjny ksi dza Jerzego Po-

pie uszki oficjalnie otwarto 08.02.1997 w ko-

ciele pw. w. Stanis awa Kostki w Warszawie,

a etap diecezjalny procesu zako czono do-

adnie cztery lata pó niej.

PROCES
BEATYFIKACYJNY

KS. JERZY
POPIE USZKO

PATRON
GIMNAZJUM

W CHE CHACH
Urodzi  si  w niedziel  14 wrze nia 1947 r.

we wsi Okopy na bia ostocczy nie. Na chrzcie w.

w rodzinnej parafii w Suchowoli otrzyma  imi

Alfons (na V roku seminarium imi  to zmieni  na

Jerzy). By  trzecim z pi ciorga dzieci, z których

jedno zmar o w dzieci stwie. Jego rodzice,

Marianna i W adys aw,  pracowali na roli.

Og oszenie ks. Jerzego Popie uszki b ogos awionym

Ko cio a katolickiego odby o si  06.06.2010  r.

3 maja 2001 r. nast pi o wszcz cie prac przez Kongregacj

ds. Kanonizacyjnych. W 2002 Kongregacja wyda a dekret

o wa no ci akt procesu[. Na pocz tku 2009 na pro

polskich biskupów papie  zgodzi  si  na nadanie sprawie

priorytetu i dzi ki temu omini cie 10-letniej kolejki.

19.12.2009 r. Benedykt XVI podpisa  dekret o m cze stwie

ks. Jerzego Popie uszki. 15.02.2010 r. metropolita warszaw-

ski arcybiskup Kazimierz Nycz og osi  dat  beatyfikacji

ks. Jerzego – 6 czerwca 2010, w wi to Dzi kczynienia.

07.04.2010 r. dokonano ekshumacji szcz tków ks. Jerzego

Popie uszki w celu pobrania cz stek ko ci, które stan  si

reliwiami.

Og oszenie ks. Jerzego Popie uszki b ogos awionym

Ko cio a katolickiego odby o si  6 czerwca 2010 r.

w Warszawie na placu Pi sudskiego. Mszy wi tej

beatyfikacyjnej przewodniczy  abp Angelo Amato,

prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który

w imieniu papie a Benedykta XVI odczyta  akt

beatyfikacyjny.

Wspomnienie liturgiczne

. Jerzego Popie uszki

obchodzone jest

19 pa dziernika.

Opracowa a: Magdalena Piela



28 maja 1972 r. zosta  kap anem przyj wszy wi cenia

z r k Ksi dza Kardyna a Stefana Wyszy skiego. Na

obrazku prymicyjnym zapisa  znamienne s owa: „Posy a

mnie Bóg, abym g osi  Ewangeli  i leczy  rany zbola ych serc”.

Ks. Jerzy pe ni  pos ug  kap sk  w parafiach: p.w. w.

Trójcy w Z bkach i p.w. Matki Bo ej Królowej Polski w

Aninie oraz p.w. Dzieci tka Jezus na oliborzu. W pos u-

dze duszpasterskiej szczególnie upodoba  sobie prac  z

dzie mi i m odzie . Niestety k opoty ze zdrowiem nasili-

y si . W styczniu 1979 ks. Jerzy zas ab  w czasie odpra-

wiania Mszy w. Po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu

nie wróci  ju  do zwyczajnej pracy wikariusza.

W roku akademickim 1979/80 pracowa

w Duszpasterstwie Akademickim w. Anny. Prowadzi

konwersatorium dla stu-

d e n t ó w  m e d y c y n y .

Z ko cem roku 1978

ks. Jerzy zosta  mianowany

duszpasterzem redniego

personelu medycznego.

W pa dzierniku 1981 r.

zosta  mianowany diece-

zjalnym duszpasterzem

by zdrowia.

Szko  podstawow

i liceum uko czy

w Suchowoli. By  lubiany,

ale raczej cichy, nie mia y

i niepozorny. W szkole

nauczyciele charaktery-

zowali Go jako ucznia

przeci tnie zdolnego,

ale ambitnego. Od dzie-

ci stwa by  ministrantem. O tym, e odpowiedzia  na

powo anie kap skie, powiadomi  w czasie balu

maturalnego. Po maturze w 1965 roku wst pi  do

Wy szego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Jerzy Popie uszko trafi  na 2 lata do wojska. Alum-

nów gromadzono w specjalnych jednostkach o za-

ostrzonym regulaminie. Poddawano ich próbom

systematycznej ateizacji. Popie uszko nie da  si  z a-

ma , inicjowa  opór, podtrzymywa  na duchu kole-

gów, cho  spotyka y go za to bezwzgl dne kary:

wy miewanie, wielogodzinne wiczenia, czo ganie si

na mrozie, czyszczenie toalet w masce gazowej.

Wojsko wyniszczy o go fizycznie. Jesieni  1968 r.,

tu  po powrocie do seminarium, ci ko zachorowa .

W sierpniu 1980

ks. Jerzy zwi za  si

z e  rodow isk i em

robotniczym. Troch

przypadkowo zosta

wys annikiem kard.

Wyszy skiego i odpra-

wia  nabo stwa dla

strajkuj cych z Huty

Warszawa. W stanie

wojennym wraz z ks. Teofilem Boguckim organizuje Msze

za Ojczyzn . Dzia alno  Ksi dza Jerzego sprawi a, e sta

si  On celem ataków w adz. W amano si  do Jego miesz-

kania, nieustannie ledzono, niszczono samochód. Niezna-

ni sprawcy wrzucili do Jego mieszkania adunek wybucho-

wy. Dwukrotnie ks. Popie uszko uczestniczy  w pozorowa-

nych wypadkach samochodowych,

Ks. Jerzy Popie uszko – sylwetka
EDUKACJA

KLERYK W WOJSKU

KAP STWO U PROGU PRZEMIAN

CZE STWO
19.10.1984 powracaj cy z Bydgoszczy ks. Jerzy

zosta  uprowadzony przez funkcjonariuszy MSW.

Ksi dz skr powany i z kneblem na ustach by  bity

kilkakrotnie do nieprzytomno ci drewnian  pa .

Zmasakrowane cia o w foliowym worku oprawcy

wrzucili do Wis y. Cia o odnaleziono dopiero

30 pa dziernika.


