
Przedmioty należące do ks. Jerzego,  
odnalezione przy jego ciele:   
1. metalowy orzełek przypinany do sutanny 
2. koloratka i poniżej zakrwawiony knebel 
3. krzyżyk z łańcuszkiem 

fot. ze zbiorów Delegatury IPN w Bydgoszczy

Nie wolno milczeć. Każda rzecz, każda 
sprawa wielka musi kosztować i musi być 
trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.

bł. Jerzy Popiełuszko



Ostatnie pożegnanie  
ks. Jerzego Popiełuszki z udziałem  
ok. miliona wiernych,  
parafia św. Stanisława Kostki  
w Warszawie,  
3 listopada 1984 r.
fot. Jerzy Szóstko

Zmasakrowane zwłoki wrzucono do Wisły  
na zaporze wodnej we Włocławku, skąd 

wydobyto je dopiero 30 października 1984 r. 
Sprawcy brutalnego mordu zostali osądzeni  
w procesie toruńskim (27 grudnia 1984 – 7 lutego 
1985 r.) i skazani na kary wieloletniego więzienia. 
Po odbyciu części kary zostali jednak uwolnieni.  
Do dzisiaj nie poznaliśmy prawdziwych 
mocodawców tej okrutnej zbrodni. 

Uprowadzenie i śmierć ks. Jerzego wywołały 
szok w polskim społeczeństwie, spowodowały 

masowe protesty. Tysiące osób w całym kraju 
modliło się o odnalezienia kapłana, a tłumy 
gromadziły się wokół kościoła i parafii na 
Żoliborzu. Polska pogrążyła się w ciszy i modlitwie. 
3 listopada odbył się pogrzeb kapłana, który 
celebrował kardynał Józef Glemp. W ostatnim 
pożegnaniu ks. Jerzego udział wzięło ok. miliona 
wiernych. Mszę świętą odprawiono  



Ojciec Święty Jan Paweł II modlący się u grobu ks. Jerzego Popiełuszki, parafia św. Stanisława Kostki  w Warszawie, 14 czerwca 1987 r.
Fotografie ze zbiorów  Archiwum Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie

Mamy wypowiadać prawdę, 
gdy inni milczą. 
Wyrażać miłość i szacunek, 
gdy inni sieją nienawiść. 
Zamilknąć, gdy inni mówią. 
Modlić się, gdy inni przeklinają. 
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. 
Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. 
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.

bł. Jerzy Popiełuszko

w absolutnej ciszy.  

Do grobu ks. Jerzego  na terenie kościoła św. Stanisława 
Kostki pielgrzymowały i wciąż pielgrzymują miliony osób 

z całego świata. W czerwcu 1987 r. przy grobie tym modlił 
się Ojciec Święty Jan Paweł II.  6 czerwca 2010 r. ks. Jerzy 
Popiełuszko został ogłoszony Błogosławionym Kościoła 
katolickiego. W 2014 r. otwarto proces kanonizacyjny. 
Śmierć stała się źródłem nowego życia. 
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