
Kalendarium

14 wrze nia 1947 r. – we wsi Okopy na bia ostocczy nie urodzi  si

Jerzy Popie uszko. Na chrzcie w. w rodzinnej parafii

w Suchowoli otrzyma  imi  Alfons (na V roku seminarium imi

to zmieni  na Jerzy).

1956 r. – Popie uszko przyj  komuni w. i bierzmowanie.

1965 r. – wst pi  do archidiecezjalnego seminarium w Warszawie.

1966- 1968 – odbywa  s  wojskow

28 maja 1972 r. w warszawskiej archikatedrze Jerzy Popie uszko

przyj wi cenia kap skie z r k Prymasa Polski kard. Stefana

Wyszy skiego.

1972 - 1979 r. pracowa  jako wikariusz w parafiach: Trójcy w.

w Z bkach, Matki Bo ej Królowej Polski w Aninie i Dzieci tka Jezus

na warszawskim oliborzu.

1979 r. – powierzona mu zosta a Funkcja duszpasterza redniego

personelu medycznego w Warszawie.

1980 r. – Popie uszko zamieszka  jako rezydent parafii

w. Stanis awa Kostki na oliborzu.

1981 r. – otrzyma   nominacj  na diecezjalnego duszpasterza s by

zdrowia.

31 sierpnia 1980 r. odprawi  Msz w. w Hucie Warszawa.



1981 r. – towarzyszy  strajkuj cym studentom Akademii Medycznej

w Warszawie i podchor ym w Wy szej Oficerskiej Szkole

Po arnictwa.

1982 r. – przej  odprawianie zainicjowanych przez ks. proboszcza

Boguckiego Mszy za Ojczyzn .

Wrzesie  1983 r. – w porozumieniu z Lechem Wa  zorganizowa

pierwsz  pielgrzymk  ludzi pracy na Jasn  Gór  (idea ta

kontynuowana jest do dzi ).

Grudzie  1983 r. – kap an by  przes uchiwany w prokuraturze,

zarz dzono te  rewizj  w zapisanym na niego przez ciotk

mieszkaniu, gdzie znaleziono podrzucon  uprzednio przez SB

amunicj , nielegalne pisma i wiele innych kompromituj cych ksi dza

materia ów. Trafi  wówczas na dwa dni do aresztu. Wypuszczono go

dopiero w wyniku interwencji bp. D browskiego.

Sierpie  1984 r. – Popie uszko czeka  na kolejny proces, który jednak

nie odby  si  ze wzgl du na amnesti  z okazji 40 – lecia PRL.

13 pa dziernika 1984 r. – pierwszy  nieudany zamach na ycie

ksi dza. By a to próba upozorowania wypadku samochodowego.

19 pa dziernika 1984 r. – powracaj cy z Bydgoszczy ks. Jerzy

zostaje uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy MSW.

30 pa dziernika 1984 r. – odnaleziono cia o ks. Popie uszki.

3 listopada 1984 r. – pogrzeb ksi dza Jerzego zgromadzi   oko o 800

tys. ludzi z ca ego kraju.

8 lutego 1997 r. – w ko ciele pw. w. Stanis awa Kostki w Warszawie

oficjalnie otwarto proces beatyfikacyjny ksi dza Jerzego Popie uszki.

6 czerwca 2010 r. – og oszono ks. Jerzego Popie uszk

ogos awionym Ko cio a katolickiego.


