
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. Warunki ycia by y trudne, ale rodzice

wychowywali dzieci bardzo starannie. Cz sto rozmawiano o prawdziwej historii

Polski. Jerzy wiedzia , e jego wuj, nierz AK, zgin  z r k sowieckich

w 1945 r.

Szko  podstawow  i liceum uko czy  w Suchowoli. Uczy  si

przeci tnie. By  lubiany, ale raczej cichy, nie mia y i niepozorny. Komuni w.

i bierzmowanie przyj  w 1956 r. Przez wszystkie szkolne lata by  ministrantem

w parafialnym ko ciele. Jak wspomina matka, codziennie, bez wzgl du na

pogod , wstawa  o 5 rano, by jeszcze przed lekcjami s  do Mszy w.

Decyzja o wyborze kap stwa zapad a po maturze. W 1965 r. wst pi  do

archidiecezjalnego seminarium w Warszawie.

By  zupe nie zwyk y, przeci tny, niczym si  nie wyró nia  – tak

wspominaj  go zarówno koledzy ze szko y, jak i z grupy ministranckie,

czy z seminarium. elazny charakter i osobowo  duchowego przywódcy

ujawni y si  po raz pierwszy dopiero, gdy na pocz tku drugiego roku studiów,

tu  po ob óczynach, Jerzy Popie uszko trafi  na 2 lata do wojska. Pobór

kleryków by  elementem represji w adzy ludowej wobec Ko cio a w Polsce.

Alumnów gromadzono w specjalnych jednostkach o zaostrzonym regulaminie,



gdzie poddawano ich próbie systematycznej ateizacji, presji na porzucenie

kap stwa lub zmuszano do podj cia wspó pracy. Popie uszko nie da  si

ama , inicjowa  opór, podtrzymywa  na duchu kolegów, 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  i niemal

cudem uda o si  go uratowa . K opoty zdrowotne towarzyszy y mu jednak ju

do ko ca ycia.

28 maja 1972 r. w warszawskiej archikatedrze Jerzy Popie uszko

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

Jak wspomina jego przyjaciel, ks. Bogdan Liniewski, w tym dniu obydwaj

ustalili has o dla swego kap stwa: eby nie sta  si  klech , formalist ,

zamkni tym na plebanii. Ks. Jerzy chcia  przede wszystkim dla wiernych.

Na swoim obrazku prymicyjnym umie ci  s owa: „Posy a mnie Bóg, abym g osi

Ewangeli  i leczy  rany zbola ych serc” ( k 4,18).

Od 1972 do 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. Okaza o si , e ma niezwyk y dar nawi zywania

kontaktów i blisko ci z lud mi. Lubi  ich, interesowa  si  ich problemami,

wys uchiwa . Parafianie wiedzieli, e mog  na niego liczy  w k opotach.

Szczególnie przejmowa  si  losem chorych. Z wieloma rodzinami serdecznie si

zaprzyja ni . Ludzie odwiedzali go, zapraszali do siebie, je dzili razem z nim na

wycieczki. By  jednak dla nich przede wszystkim duszpasterzem, cho  nikogo

nie nawraca  na si .

Narastaj ce k opoty ze zdrowiem powa nie utrudnia y mu jednak

obowi zki. Gdy w marcu 1979 r. zas ab  przy o tarzu, a nast pnie ponad miesi c

sp dzi  w szpitalu, kard. Wyszy ski oddelegowa  go do mniej, jak si  zdawa o,

obci aj cej pracy w duszpasterstwie akademickim przy ko ciele w. Anny.

Sp dzi  tam rok. To wystarczy o by nawi za  przyja nie. Jak wspominaj



studenci, mo na z nim by o porozmawia  o wszystkim. By  przyjacielem,

powiernikiem, dobrym doradc  i – doskona ym spowiednikiem. Organizowali

razem górskie wyprawy równie  gdy nie by  ju  formalnie ich duszpasterzem.

O tym, jak bardzo byli z nim zwi zani wiadczy fakt, e poszli za nim do parafii

w. Stanis awa Kostki na oliborzu, gdzie Popie uszko zamieszka  jako

rezydent w maju 1980 r.

Po raz kolejny pracy mia o by  mniej, a by o jej wci  bardzo du o.

Wprawdzie ks. Popie uszko jako rezydent mia  jedynie pomaga  w parafii,

ale poch ania o go duszpasterstwo studentów i pr nie rozwijaj ce si

duszpasterstwo rodowisk medycznych. Funkcja duszpasterza redniego

personelu medycznego w Warszawie powierzona mu zosta a w lutym 1979 r.

Gdy po raz pierwszy odprawia  specjaln  msz w. dla piel gniarek w kaplicy

Res Sacra Miser przysz a tylko jedna osoba. Wkrótce jednak msza sta a si

bardzo popularna. Po celebracji wyg asza  prelekcj  zwi zan  z etyk

zawodow . W Adwencie i w Wielkim Po cie organizowa  dni skupienia

i rekolekcje. Wiele uwagi po wi ca  kwestii obrony ycia nienarodzonych dzieci

i konieczno ci udzielania konkretnej pomocy kobietom w ci y w trudnej

sytuacji. Zorganizowa  te  specjaln  bibliotek  medyczn , która s  mia a

m.in. dokszta caniu personelu medycznego w dziedzinie katolickiej bioetyki.

W pa dzierniku 1981 r. otrzyma  nominacj  na diecezjalnego duszpasterza

by zdrowia. Ks. Popie uszko uwa , e formacja lekarzy i piel gniarek

to bardzo wa na dziedzina pracy duszpasterskiej i mimo licznych obowi zków

nigdy z tego nie zrezygnowa .

31 sierpnia 1980 r., gdy ca y kraj ogarni ty by  fal  strajków,

protestuj cy robotnicy z Huty Warszawa szukali ksi dza, który móg by

doprawi  im w zak adzie Msz w. Kard. Wyszy ski wys  na poszukiwania

swego kapelana. Ten, bez adnego uprzedniego planu, zatrzyma  si  przed

ko cio em w. Stanis awa Kostki. W zakrystii okaza o si , e ksi a s  zaj ci,

ale akurat wszed  ks. Popie uszko, który zgodzi  si  pojecha . Tak, zdawa oby



si  przypadkiem, rozpocz a si  jego wielka duchowa przygoda

z duszpasterstwem ludzi pracy. Po Mszy w. zosta  w Hucie a  do wieczora

i od tego czasu przychodzi  nawet kilka razy w tygodniu. Robotnicy odwiedzali

go ca ymi rodzinami, z onami, z dzie mi. Ten bezpo redni, niestwarzaj cy

dystansu i mówi cy normalnym, prostym j zykiem ksi dz, by  kim

niezwyk ym. Zacz y si  spowiedzi po kilkunastu latach, luby, chrzty

doros ych. Blisko  z hutnikami oznacza a zbli enie do j dra ówczesnych

przemian. To ks. Popie uszko po wi ci  sztandar „Solidarno ci” Huty

Warszawa, to on wraz ze swymi hutnikami zawióz  uczestnikom I Krajowego

Zjazdu „Solidarno ci” w Gda sku tekst encykliki Jana Paw a II „Laborem

exercens”. To on odprawia  codziennie Msze w. dla uczestników Zjazdu.

W pa dzierniku i listopadzie 1981 r. towarzyszy  te  strajkuj cym studentom

Akademii Medycznej w Warszawie i podchor ym w Wy szej Oficerskiej

Szkole Po arnictwa.  Jak wspomina ówczesny proboszcz parafii w. Stanis awa

Kostki, ks. Teofil Bogucki, obecno  ks. Jerzego podczas strajku WOSP

wywar a na nim wielki formacyjny wp yw i ukierunkowa a jego dalsze losy.

Ju  od pocz tku Stanu Wojennego ks. Popie uszko znalaz  si

„na celowniku” S by Bezpiecze stwa. Funkcjonariusze nachodzili plebani .

Cudem unikn  aresztowania. Pozostaj c na wolno ci z oddaniem zaj  si

organizowaniem pomocy dla internowanych, ich rodzin i wszystkich, którzy

znale li si  w trudnej sytuacji. Koordynowa  m.in. akcj  rozdzielania darów

w parafii, przy czym zmieni  swój pokój niemal w magazyn. Inicjowa

sprowadzanie lekarstw z Zachodu. Wyszukiwa  potrzebuj cych i rozdawa

co tylko móg . Raz odda  komu  nawet w asne buty. Sam chodzi  w starych,

podartych rzeczach. Ludzie, którzy pami taj  go z tamtego czasu podkre laj ,

e nie by o w nim adnego przywi zania do dóbr materialnych. Pomoc, jakiej

udziela , mia a te  wymiar psychologiczny i duchowy. Odwiedza  uwi zionych,

pojawia  si  regularnie na salach rozpraw. Dla wielu by  olbrzymim wsparciem.



Od stycznia 1982 r. przej  odprawianie zainicjowanych przez

ks. proboszcza Boguckiego Mszy za Ojczyzn . Odbywa y si  one regularnie

w ostatni  niedziel  miesi ca i niebawem zacz y gromadzi  t umy wiernych.

Atmosfera tych modlitewnych i patriotycznych spotka  by a niezapomniana,

a charyzmat ks. Jerzego ujawnia  si  podczas nich z nies ychan  si . Doskonale

zna  prawdziwe ludzkie problemy i o nich mówi  w swoich kazaniach.

Nawi zywa  do nauczania kard. Wyszy skiego i Jana Paw a II, przedstawiaj c

je w jak najprostszych, zrozumia ych dla wszystkich s owach. S uchali go

robotnicy i profesorowie, opozycjoni ci i nawet partyjni.  Przyje ali ludzie

z ca ej Polski, z miesi ca na miesi c by o ich coraz wi cej. Nic dziwnego,

e wkrótce ze strony w adz pojawi y si  prowokacje, próby n kania i naciski

na kuri , by ksi dza dzia alno  ograniczy . Oskar ano, e uprawia polityk ,

inspiruje do manifestacji itp. By y to zarzuty fa szywe. W kazaniach Popie uszki

nie by o akcentów politycznych, cho  mówi  o prawdzie, czasem niewygodnej.

Koncentrowa y si  one jednak zawsze na  Ewangelii w duchu przes ania

w.  Paw a:  „nie daj si  zwyci  z u, ale z o dobrem zwyci aj” (Rz 12, 21).

Mszom za Ojczyzn  towarzyszy y bardzo liczne nawrócenia, wielu powraca o

do Ko cio a po kilkunastu czy nawet kilkudziesi ciu latach, wielu prosi o

o chrzest. Ludzie wychodzili z ko cio a wyciszeni, uspokojeni wewn trznie

i sk onni do pozytywnego patrzenia nawet na swych wrogów. Sam ks. Jerzy,

zim  na pocz tku Stanu Wojennego ku zaskoczeniu swoich wszystkich

znajomych wychodzi  z gor  kaw  do stacjonuj cego na ulicach wojska

i milicji.

Z miesi ca na miesi c atmosfera wokó  ks. Popie uszki stawa a si

coraz bardziej napi ta. Wci  by ledzony, wiedzia , e na pods uchu jest

mieszkanie i telefon. Zdarza y si  próby zastraszania. W grudniu 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. Nie unikn  jednak szkaluj cych

artyku ów w prasie i kolejnych wielogodzinnych przes ucha  odci gaj cych

go od pracy duszpasterskiej. W sierpniu 1984 r. Popie uszko czeka  na kolejny

proces, który jednak nie odby  si  ze wzgl du na amnesti  z okazji 40 – lecia

PRL. Rozpocz a si  za to przeciw niemu ostra nagonka prasowa,

zapocz tkowana przez radzieckie „Izwiestii”, a w Polsce podj ta m.in. przez

Jerzego Urbana, który oskar  ks. Jerzego o organizowanie „seansów

nienawi ci”. Urz d ds. Wyzna  wystosowywa  do Episkopatu kolejne ostre

pisma.

Popie uszko przy swoim s abym zdrowiu prowadzi  wyniszczaj cy

tryb ycia. Nie dba  o siebie, bagatelizowa  dolegliwo ci, mimo zalece ,

nie wyra  zgody na pozostanie w szpitalu. Ci gle pracowa . We wrze niu

1983 r. w porozumieniu z Lechem Wa  zorganizowa  pierwsz  pielgrzymk

ludzi pracy na Jasn  Gór  (idea ta kontynuowana jest do dzi ). Rok pó niej

otrzymywa  anonimowe telefony: „Je li pojedziesz po raz drugi na Jasn  Gór  –

zginiesz”. Pojecha . Anonimy z pogró kami otrzymywa  ju  wcze niej. Liczy

si  ze mierci . Zagro enia by o te wiadome jego otoczenie. Na pro

hutników kard. Glemp zaproponowa  Popie uszce wyjazd na studia do Rzymu,

nie chcia  go jednak do wyjazdu przymusza . Ks. Jerzy wyjecha  nie chcia .

umaczy , e nie mo e zostawi  ludzi, którzy mu zaufali, e by aby to zdrada.

Przyjaciele wspominaj , e jego ostatnie miesi ce to czas porz dkowania spraw,

bokiej modlitwy i cz stych spowiedzi. Ostatni  odby  18 pa dziernika,

w przeddzie  porwania.

Pierwszy nieudany zamach na ycie ksi dza mia  miejsce 13

pa dziernika. By a to próba upozorowania wypadku samochodowego.

19 pa dziernika 1984 r. ks. Jerzy w towarzystwie swego kierowcy Waldemara

Chrostowskiego uda  si  do Bydgoszczy, gdzie w ko ciele wi tych Polskich

czenników prowadzi  rozwa ania do tajemnic ró ca. Ostatnie s owa tych



rozwa  brzmia y: „Módlmy si , by my byli wolni od l ku, zastraszenia,

ale przede wszystkim od dzy odwetu i przemocy”. W drodze powrotnej,

wieczorem, samochód ksi dza zosta  zatrzymany przez patrol drogowy.

W rzeczywisto ci w milicyjne mundury przebrani byli funkcjonariusze SB –

Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski i Leszek P kala. Waldemarowi

Chrostowskiemu niemal cudem uda o si  wyswobodzi  – gdyby nie to, mier

ks. Jerzego sta aby si  zbrodni  nieznanych sprawców. Mordercy dzia ali

w poczuciu bezkarno ci. Od swego prze onego Adama Pietruszki otrzymali

specjalne przepustki, które zwalnia y ich od wszelkich kontroli. Ksi dz

skr powany i z kneblem na ustach bity by  kilkakrotnie do nieprzytomno ci

drewnian  pa . Gdy na tamie pod W oc awkiem wrzucali do Wis y obci one

kamieniami zmasakrowane cia o w foliowym worku, ks. Popie uszko ju

prawdopodobnie nie .

Cia o odnaleziono dopiero 30 pa dziernika. Przez ca y ten czas

o powrót ks. Jerzego modli a si  ca a Polska. Wiadomo  o porwaniu

i morderstwie kap ana obieg a ca y wiat. Jego pogrzeb 3 listopada 1984 r.

zgromadzi  jak si  szacuje od 600 do 800 tys. ludzi z ca ego kraju. Ju  dwa dni

pó niej do warszawskiej kurii wp yn y pierwsze pro by o beatyfikacj .

Pomimo nies abn cego kultu prywatnego osoby ksi dza Popie uszki

przez wiele lat nie otwierano procesu beatyfikacyjnego. Nak ada y si  na to

liczne przyczyny, m.in. obawa o oskar enia o prób  politycznego jego

wykorzystywania, trwaj ce procesy zabójców, pojawiaj ce si  nowe

dokumenty, które wymaga y zbadania. Istnieje tak e mo liwo , e by y próby

jego hamowania przez polski aparat pa stwowy, cho by przez wysuwane

sugestie, e Popie uszko zgin  z przyczyn politycznych, a nie za wiar ,

co warunkowa o wyniesienie zabitego na o tarze. Pojawi y si  one z ust genera a

Wojciecha Jaruzelskiego ju  jesieni  1984 r.

Proces beatyfikacyjny ksi dza Jerzego Popie uszki oficjalnie otwarto

8 lutego 1997 r. w ko ciele pw. w. Stanis awa Kostki w Warszawie, a etap



diecezjalny procesu zako czono dok adnie cztery lata pó niej. Rozpocz cie

procedury i zamkni cie jej pierwszego etapu w tym terminie uznano za sukces.

W trakcie tego etapu przes uchano 44 wiadków. Prace posuwa y si  szybko

dzi ki dobrze zorganizowanemu ju  archiwum ksi dza, prowadzonym przez

wolontariuszy z Katarzyn  Soborak na czele.

3 maja 2001 nast pi o wszcz cie prac przez Kongregacj

ds. Kanonizacyjnych. Positio opracowali: ks. Zbigniew Kiernikowski,

a nast pnie ks. Tomasz Kaczmarek. 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 grudnia 2009 Benedykt XVI podpisa  dekret o m cze stwie

ks. Jerzego Popie uszki. 15 lutego 2010 metropolita warszawski arcybiskup

Kazimierz Nycz og osi  dat  beatyfikacji ks. Jerzego – 6 czerwca 2010 r.,

w wi to Dzi kczynienia. 7 kwietnia 2010 r. dokonano ekshumacji szcz tków

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

relikwiami.

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 b . Jerzego Popie uszki

obchodzone jest 19 pa dziernika.


