
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 września 1947 r.   
w miejscowości Okopy, w gminie Suchowola na Białostocczyźnie.  

Na chrzcie św. otrzymał imię Alfons (używał go do 1972 r.).  
Był trzecim spośród pięciorga dzieci Marianny i Władysława Popiełuszków.  
Wychowywał się w rodzinie rolniczej o tradycjach patriotycznych  
i niepodległościowych, kultywującej pamięć o wuju Alfonsie Gniedziejko,  
bracie Marianny, żołnierzu Armii Krajowej zamordowanym przez żołnierzy 
sowieckich w 1945 r.  

Fotografie ze zbiorów Archiwum Ośrodka Dokumentacji Życia  
i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,  
parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie.



Alfons Popiełuszko  
przed maturą w 1964 r.

Fotografie ze zbiorów  
Archiwum Ośrodka Dokumentacji Życia  

i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,
parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Po otrzymaniu  
świadectwa  
dojrzałości

w 1965 r.

Mały Alfons był uczniem szkoły 
podstawowej i ministrantem  

w Suchowoli, odległej o 4 km  
od rodzinnego domu.  
W 1956 r. przyjął I komunię św.,  
a potem sakrament bierzmowania. 
W latach 1961–1965 
kontynuował naukę w liceum 
ogólnokształcącym w Suchowoli. 
Był uczniem sumiennym,  
ale przeciętnym; chłopcem, 
a potem młodym mężczyzną 
refleksyjnym, wrażliwym  
i pobożnym. Reprezentował 
pokolenie wyrosłe w duchu 
programu duszpasterskiego 
prymasa Stefana Wyszyńskiego 
– Wielkiej Nowenny – mającego 
duchowo przygotować wiernych  
do obchodów Milenium Chrztu 
Polski. Młodzieńczą pasją Alfonsa 
Popiełuszki była fotografia.  



Alfons Popiełuszko jako kleryk  
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego  
w Warszawie

Podczas służby w 54.  
Szkoleniowym Batalionie
Terenowym w Bartoszycach (1966–1968)

W 1965 r. Alfons Popiełuszko 
wyjechał do stolicy i podjął 

studia w Wyższym Metropolitarnym 
Seminarium Duchownym w 
Warszawie. Decyzja ta była 
podyktowana marzeniem, aby 
zostać kapłanem w archidiecezji 
Prymasa Polski kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. W okresie studiów 
dał się poznać jako człowiek 
odważnie dający świadectwo 
własnej wiary; skupiony na 
modlitwie i hołdujący ideałom 
reprezentowanym  
przez franciszkanina  
o. Maksymiliana Kolbe. 

Fotografie ze zbiorów Archiwum Ośrodka  
Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,
parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W okresie studiów, w latach 1966–1968, 
został powołany do służby wojskowej  

w 54. Szkoleniowym Batalionie Terenowym  
w Bartoszycach. Przymusowa służba 
alumnów w LWP była jedną z form represji 
stosowanych wobec Kościoła katolickiego  
w okresie komunistycznej dyktatury. 
Brutalna indoktrynacja i ateistyczna 
propaganda w jednostce wojskowej 
umacniały wiarę i ducha przyszłego kapłana, 
jednakże dotkliwe szykany jakich doznawał 
za niezłomną postawę doprowadziły do 
ciężkiej choroby i pobytu w szpitalu. Pełnego 
zdrowia nie odzyskał, częstokroć poważnie 
chorował. Zdarzało się, iż zasłabł w czasie 
celebrowania mszy św.



Fotografie Adama Szymańskiego, ze zbiorów Archiwum Ośrodka Dokumenta-
cji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,  
parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Alfons Popiełuszko jako kleryk Wyższego  
Metropolitalnego Seminarium Duchownego  
w Warszawie, obłóczyny, 16 października 1966 r.

 
 

28 maja 1972 r. ks. Jerzy Popiełuszko 
z rąk Prymasa Polski kardynała 

Stefana Wyszyńskiego otrzymał 
święcenia kapłańskie.
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