
Słowo na Niedzielę
Wielka jest twoja wiara

Z początku dialog Kananejki i Jezusa może mocno dziwić: Jezus jakby nie chce speł-
nić cudu uzdrowienia córki. Warto więc powiedzieć sobie o kilku szczegółach historycz-
nych. Kananejczycy byli poganami, przez wieki ze strony tego sąsiedniego ludu istniało 
wielkie zagrożenie dla wiary Izraela. Dlatego Żydzi odnosili się z dużą rezerwą do nich. 
Co więcej, sama rozmowa obcych sobie kobiety i mężczczyzny było pogwałceniem kon-
wenansów społecznych. 

Jezus nie mówi kategorycznego „nie” na prośbę Kananejki. Wypowiedź Jezusa wska-
zuje na zasadniczy cel misji Zbawiciela: pełnienie woli Ojca. Poganie mają swoje miejsce 
w historii zbawienia. Pokaże to dobitnie św. Paweł i jego następcy. Odpowiedź Jezusa jest 
swoistym zaproszeniem do dialogu, sprawdzianem determinacji, wiary w Syna Dawido-
wego.

Dla nas postawa Kananejki jest zaproszeniem do wyrażania wiary w Jezusa, do uzna-
nia, że potrzebujemy Jego pomocy. Tylko On ma moc, aby rozwiązać nasze problemy, 
nadać sens naszmu życiu. Kananejka zaprasz nas do wytrwałej prośby: „Panie, dopomóż 
mi!” Oby nasza wiara była tak wielka jak tej kobiety, aby Bóg mógł dokonać cudów także 
w naszym życiu.
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Trudno o scenę bardziej tragiczną. 
Matka patrzy na fotografię swego zamordo-
wanego syna. Ledwie go rozpoznaje. Twarz 
zmasakrowana, pożółkłe oczodoły. Ciało 
skręcone, nogi zgięte w kolanach, związa-
ne sznurem z doczepionym workiem z ka-
mieniami. Palce u rąk poczerniałe, sine pa-
znokcie. Porwana sutanna, cała w błocie. 
– Dla mnie śmierć księdza Jerzego to jest 
kamień na całe życie – mówi cicho Ma-
rianna Popiełuszko. I dodaje: 

– Co tu mówić, to wielka boleść. Od-
nawia się stara rana, a ta rana zawsze jest 
i będzie, bo kto może coś takiego zapo-
mnieć. Ale nikogo nie osądzam, śmierci ni-
czyjej nie żądam. Najbardziej bym się cie-
szyła, żeby mordercy się nawrócili. A jak 
taka będzie wola Pana Boga, to chciałabym 
doczekać chociaż wyznaczenia terminu be-
atyfikacji.

Dziś już wiadomo, że doczekała. 19 
grudnia 2009 roku  papież Benedykt XVI 
oficjalnie ogłosił dekret o męczeństwie ks. 
Jerzego Popiełuszki. Kościół potwierdził 
to, o czym matka męczennika była przeko-
nana: że jej syn jest święty.

Kim był ten skromny, cichy, nawet 
małomówny kapłan?

Urodził się w niedzielę 14 września 
1947 r. we wsi Okopy (powiat Suchowo-
la, województwo podlaskie). Był trzecim 
z pięciorga dzieci. Jego rodzice, Marianna 
i  Władysław, pracowali na roli. Warunki 
życia były trudne, ale rodzice wychowywa-
li dzieci bardzo starannie. Na pierwszym 
miejscu był Pan Bóg, Msza św., wspólna 
rodzinna modlitwa. 

Szkołę podstawową i liceum ukoń-
czył w Suchowoli. Uczył się przeciętnie. 
Był lubiany, ale raczej cichy i nieśmiały – 
niepozorny. Komunię św. i bierzmowanie 
przyjął w 1956 r. Przez wszystkie szkolne 
lata był ministrantem w parafialnym ko-
ściele. Codziennie, bez względu na pogodę, 

wstawał o 5 rano, by jeszcze przed lekcja-
mi służyć do Mszy św. Decyzja o wyborze 
kapłaństwa zapadła po maturze. W 1965 r. 
wstąpił do archidiecezjalnego seminarium 
w Warszawie.

Żelazny charakter i osobowość du-
chowego przywódcy ujawniły się po raz 
pierwszy dopiero, gdy na początku drugie-
go roku studiów,  trafił na 2 lata do wojska. 
Pobór kleryków był elementem represji 
władzy ludowej wobec Kościoła w Polsce. 
Alumni gromadzeni w specjalnych jednost-
kach o zaostrzonym regulaminie, podda-
wani byli próbie ateizacji, presji na porzu-
cenie kapłaństwa lub podjęcie współpracy 
ze Służbą Bezpieczeństwa. Popiełuszko nie 
dał się złamać, inicjował opór, podtrzy-
mywał na duchu kolegów, choć spotykały 
go za to bezwzględne kary: wyśmiewanie, 
wielogodzinne ćwiczenia, czołganie się na 
mrozie, czyszczenie toalet w masce gazo-
wej. 

Wojsko wyniszczyło go fizycznie. Je-
sienią 1968 r., tuż po powrocie do semina-
rium, ciężko zachorował i niemal cudem 
udało się go uratować. Kłopoty zdrowotne 
towarzyszyły mu jednak już do końca ży-
cia.

28 maja 1972 r. w warszawskiej archi-
katedrze Jerzy Popiełuszko przyjął święce-
nia kapłańskie z rąk Prymasa Polski kard. 
Stefana Wyszyńskiego. 

Od 1972 do 1979 r. pracował jako 
wikariusz w parafiach: Trójcy Św. w Ząb-
kach, Matki Bożej Królowej Polski w Ani-
nie i Dzieciątka Jezus na warszawskim Żo-
liborzu. Okazało się, że ma niezwykły dar 
nawiązywania kontaktów i bliskości z ludź-
mi. Lubił ich. Interesował się, słuchał. Pa-
rafianie wiedzieli, że mogą na niego liczyć 
w kłopotach, szczególnie przejmował się 
losem chorych. Z wieloma rodzinami ser-
decznie się zaprzyjaźnił. Ludzie odwiedza-
li go, zapraszali do siebie, jeździli razem 

Święci naszego kościoła cz. V
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których za-

miarem jest przypominanie wspaniałych postaci świętych i błogosławionych, któ-
rych wizerunki znajdują się w naszym kościele.

Zło dobrem zwyciężał* 
Arkadiusz Grzelka



z nim na wycieczki. Był jednak dla nich 
przede wszystkim duszpasterzem, choć ni-
kogo nie nawracał na siłę.

W marcu 1979 r. zasłabł przy ołtarzu, 
a następnie ponad miesiąc spędził w szpi-
talu, kard. Wyszyński oddelegował go do 
mniej, jak się zdawało, obciążającej pra-
cy w  duszpasterstwie akademickim przy 
kościele św. Anny. Spędził tam rok. To 
wystarczyło by nawiązać przyjaźnie. Jak 
wspominają studenci, można z nim było 
porozmawiać o wszystkim. Był przyjacie-
lem, powiernikiem, dobrym doradcą i  – 
doskonałym spowiednikiem. Organizo-
wali razem górskie wyprawy również gdy 
nie był już formalnie ich duszpasterzem. 
O  tym, jak bardzo byli z nim związani 
świadczy fakt, że poszli za nim do parafii 
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie 
Popiełuszko zamieszkał jako rezydent 
w maju 1980 r.

W roku 1979 powierzono mu funkcja 
duszpasterza średniego personelu medycz-
nego w Warszawie.

Gdy po raz pierwszy odprawiał spe-
cjalną mszę św. dla pielęgniarek w kapli-
cy Res Sacra Miser (**) - przyszła tylko 
jedna osoba. Wkrótce jednak msza stała 
się bardzo popularna. Po celebracji wygła-
szał prelekcje związane z etyką zawodową. 
W Adwencie i w Wielkim Poście organi-
zował dni skupienia i rekolekcje. Wiele 
uwagi poświęcał kwestii obrony życia nie-
narodzonych dzieci i konieczności udzie-
lania konkretnej pomocy kobietom w cią-
ży, które znalazły się w trudnej sytuacji. 
Zorganizował też specjalną bibliotekę me-
dyczną, która służyć miała min. dokształ-
caniu personelu medycznego w dziedzinie 
katolickiej bioetyki. W październiku 1981 
r. otrzymał nominację na diecezjalnego 
duszpasterza służby zdrowia. Ks. Popie-
łuszko uważał, że formacja lekarzy i pie-
lęgniarek to bardzo ważna dziedzina pracy 
duszpasterskiej i mimo licznych obowiąz-
ków nigdy z niej nie zrezygnował.

Czas wielkich przemian
W pamiętną niedzielę 31 sierpnia 

1980 r., gdy cały kraj ogarnięty był falą 
strajków, protestujący robotnicy z Huty 
Warszawa szukali księdza, który mógłby 
doprawić im w zakładzie Mszę św. Kard. 
Wyszyński wysłał na poszukiwania swego 
kapelana. Ten, bez żadnego uprzedniego 
planu, zatrzymał się przed kościołem św. 
Stanisława Kostki. W zakrystii okazało się, 

że księża są zajęci, ale akurat wszedł ks. 
Popiełuszko, który zgodził się pojechać. 
Tak, zdawałoby się przypadkiem, rozpo-
częła się jego wielka duchowa przygoda 
z  duszpasterstwem ludzi pracy. Po Mszy 
św. został w Hucie aż do wieczora i od tego 
czasu przychodził nawet kilka razy w ty-
godniu. Robotnicy odwiedzali go całymi 
rodzinami, z żonami, z dziećmi. Ten bezpo-
średni, niestwarzający dystansu i mówiący 
normalnym, prostym językiem ksiądz, był 
kimś niezwykłym. Zaczęły się spowiedzi po 
kilkunastu latach, śluby, chrzty dorosłych. 
Bliskość z hutnikami oznaczała zbliżenie 
do jądra ówczesnych przemian. To ks. Po-
piełuszko poświęcił sztandar „Solidarności” 
Huty Warszawa, to on wraz ze swymi hut-
nikami zawiózł uczestnikom I Krajowego 
Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku tekst en-
cykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. 
To on odprawiał codziennie Msze św. dla 
uczestników Zjazdu. W październiku i li-
stopadzie 1981 r. towarzyszył też strajku-
jącym studentom Akademii Medycznej 
w  Warszawie i podchorążym w Wyższej 
Oficerskiej Szkole Pożarnictwa.

Od stycznia 1982 r. przejął odpra-
wianie Mszy za Ojczyznę. Doskonale znał 
prawdziwe ludzkie problemy i o nich mó-
wił w swoich kazaniach. Nawiązywał do na-
uczania kard. Wyszyńskiego i Jana Pawła II, 
przedstawiając je w jak najprostszych, zro-
zumiałych dla wszystkich słowach. Słuchali 
go robotnicy i profesorowie, opozycjoniści 
i nawet partyjni. Mszom za Ojczyznę towa-
rzyszyły bardzo liczne nawrócenia, wielu 
powracało do Kościoła po kilkunastu czy 
nawet kilkudziesięciu latach, wielu prosiło 
o chrzest. Ludzie wychodzili z kościoła wy-
ciszeni, uspokojeni wewnętrznie i skłonni 
do pozytywnego patrzenia nawet na swych 
wrogów. Jak sam ks. Jerzy, który zimą na 
początku stanu wojennego ku zaskoczeniu 
swoich  znajomych wychodził z  gorącą 
kawą do stacjonującego na ulicach wojska 
i milicji.

Wciąż był śledzony, wiedział, że na 
podsłuchu jest mieszkanie i telefon. Zda-
rzały się próby zastraszania. 19 paździer-
nika 1984 r. ks. Jerzy w towarzystwie swe-
go kierowcy Waldemara Chrostowskiego 
udał się do Bydgoszczy, gdzie w kościele 
Świętych Polskich Męczenników prowadził 
rozważania do tajemnic różańca. Ostatnie 
słowa tych rozważań brzmiały: „Módlmy 
się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, 



Będzie się działo na Kole
DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA  „A”

20 sierpnia  2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. W sierpniu nie ma Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki o godz. 1500.
3. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięcz-
ności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, 
bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

4. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy do 
zakrystii.

5. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 
dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 
kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

Msze święte w Niedziele i święta 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1900

Msze święte w dni powszednie 
630, 700, 800, 1800, 1900, piątki 1500

Kancelaria parafialna 
wtorki, środy, czwartki 1500 - 1730 

soboty 1000 - 1200

tel. 22 877 57 90

Strona internetowa parafii www.swjozef.pl

Konto bankowe parafii PKO S.A. 
48 1240 2034 1111 0010 0180 5221

Redaguje zespół duszpasterski 
pod kierunkiem ks. Proboszcza.

Kontakt z redakcją:
kolo.nie.dzieli@gmail.com

ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. W drodze po-
wrotnej, wieczorem, samochód księdza został zatrzymany przez 
patrol drogowy. W rzeczywistości w milicyjne mundury prze-
brani byli funkcjonariusze SB – Grzegorz Piotrowski, Wal-
demar Chmielewski i Leszek Pękala. Ksiądz skrępowany 
i z kneblem na ustach był bity  kilkakrotnie do nieprzy-
tomności drewnianą pałką. Gdy na tamie pod Włocław-
kiem wrzucali do Wisły obciążone kamieniami zmasa-
krowane ciało w foliowym worku, ks. Popiełuszko już 
prawdopodobnie nie żył. Ciało odnaleziono dopiero 
30 października.  

Jego pogrzeb 3 listopada 1984 r. zgromadził 
jak się szacuje od 600 do 800 tys. ludzi z całego kra-
ju. Już dwa dni później do warszawskiej kurii wpły-
nęły pierwsze prośby o beatyfikację. Grób księdza 
Jerzego przy kościele św. Stanisława Kostki w War-
szawie jest celem licznych pielgrzymek. Odwiedzi-
ło go dotychczas ponad 18 milionów ludzi.

Według ks. prof. Józefa Naumowicza, członka 
Trybunału Kanonizacyjnego ks. Popiełuszki, kano-
nizacja błogosławionego ks. Jerzego może nastąpić 
najwcześniej w roku 2017, czyli po upływie pięciu lat 
po domniemanym uzdrowieniu - za sprawą ks. Popie-
łuszki - chorego na białaczkę Francuza Francois’a Au-
delana (miało do niego dojść 14 września 2012 r.).  

* Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! - 
z Listu św. Pawła do Rzymian (12.21)

** Kaplica Res Sacra Miser (ubogi jest świętością) - mie-
ści się w XVI-wiecznym Pałacu Kazanowskich przy Krakowskim 
Przedmieściu 62;  jest częścią Centrum Charytatywnego Caritas Archi-
diecezji Warszawskiej.


