
Nota informacyjna 

w sprawie kultu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki w Ordynariacie Polowym  
 

Fakt Beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie dnia 6 czerwca 2010 r. sprawił, że Stolica 

Apostolska zezwoliła na oddawanie błogosławionemu czci publicznej w diecezjach: inkardynacji, 

urodzenia, służby wojskowej, pracy duszpasterskiej i miejsca śmierci męczeńskiej, a więc: 

Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka, Archidiecezja Olsztyńska, Diecezja 

Warszawsko-Praska, Diecezja Włocławska.  

 Aby było możliwe sprawowanie Eucharystii ze wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki we 

wszystkich parafiach i ośrodkach duszpasterstwa wojskowego, koniecznym było zwrócić się do 

Stolicy Apostolskiej o wydanie stosownego indultu dla diecezji polowej.  

 W dniu 7 lutego 2012 roku, ksiądz biskup Józef Guzdek zwrócił się z taką prośbą do 

Kongergacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W dniu 19 czerwca 2012 roku, Prefekt 

tejże Kongregacji kard. Antoni Canizares Llovera, udzielił zgody dla diecezji polowej na 

sprawowanie Mszy św. o bł. Jerzym Popiełuszce jako wspomnienie dowolne w dniu 19 

października. 

 

Poniżej umieszczono pełny formularz Mszy świętej ze wspomnienia dowolnego o bł. Jerzym 

Popiełuszce - kapłanie i męczenniku w dniu 19 października. 

 

 

19 października 
Błogosławionego Jerzego Popiełuszki - prezbitera i męczennika  

Wspomnienie dowolne 

 

Bł. Jerzy Popiełuszko, syn ziemi podlaskiej, ur. 14 września 1947 r. we wsi Okopy, wyświecony na 

prezbitera w Warszawie 28 maja 1972 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Gorliwy duszpasterz 

ludzi pracy, służby zdrowia, ludzi chorych, ubogich i prześladowanych. Jako rezydent przy kościele 

św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (1980-1984) wsławił się odprawianiem Mszy św. za Ojczyznę. 

W trudnym okresie dziejów Ojczyzny wszystkich ludzi, bez wyjątku, obejmował pasterską miłością 

nawołując do pojednania, aby zło dobrem zwyciężać. Zamordowany za wiarę i Kościół przez 

oficerów Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 r. Od chwili śmierci cieszy się wyjątkową 

czcią wiernych. Do jego grobu przybyło ponad 18 milionów ludzi, w tym papież Jan Paweł II 

(14.06.1987 r.) i kard. Joseph Ratzinger (25.05.2002 r.), (obecny papież Benedykt XVI). 

Beatyfikowany w Warszawie w niedzielę 6 czerwca 2010 r.  

Błogosławiony Jerzy daje nam przykład wytrwania w wierze, miłości do Kościoła i troski 

o bliźnich.  

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE  

Oto święty, który aż do śmierci walczył w obronie prawa Bożego, * i nie bał się gróźb 

prześladowców, * bo Chrystus był jego mocą.  

 

KOLEKTA  

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swej Opatrzności, uczyniłeś błogosławionego męczennika 

Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności; † 

spraw prosimy, * abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdziwej 

wolności, umieli zło dobrem zwyciężać.  

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności 

Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

 

PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor. 6,4-10  



Niby umierający, a oto żyjemy  

 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian  

Bracia:  

Okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, 

przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych 

czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez 

objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż 

sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie.  

Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni: niby nieznani, a przecież dobrze znani; niby 

umierający, a oto żyjemy; jakby karceni, lecz nie uśmiercani; jakby smutni, lecz zawsze radośni; 

jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu; jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.  

Oto słowo Boże.  

 

Psalm Responsoryjny Ps. 16(15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R: por 5a)  

 

Refren: Pan mym dziedzictwem , moim przeznaczeniem.  
Zachowaj Mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *  

mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim».  

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *  

to On mój los zabezpiecza.  

Refren.  
 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *  

bo serce napomina mnie nawet nocą.  

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *  

On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.  

Refren.  
 

Ty ściekę życia mi ukażesz, *  

pełnie Twojej radości  

i wieczną rozkosz *  

po Twojej prawicy.  

Refren  

 

Śpiew Przed Ewangelią Mt 5, 10  

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,  

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

EWANGELIA Mt. 10, 17-22  

Jezus zapowiada prześladowania  

 

† Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.  
 Jezus powiedział do swoich Apostołów: «Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą wa s 

wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów 

będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.  

 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem 

godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.  



 Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda 

brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten 

będzie zbawiony».  

Oto słowo Pańskie.  

 

MODLITWA NAD DARAMI  

Boże, nasz Ojcze, uświęć swoim błogosławieństwem złożone dary † i rozpal w nas gorącą 

miłość ku Tobie,* która dała błogosławionemu Jerzemu, męczennikowi siłę do pokonania 

cierpień ciała. Przez Chrystusa, Pana Naszego.  

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 16, 24  

Jeśli kto chce pójść za Mną, * niech się zaprze samego siebie, * niech weźmie krzyż swój * i niech 

Mnie naśladuje.  

 

MODLITWA PO KOMUNII  

Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, † dzięki 

której błogosławiony Jerzy, męczennik, wiernie Tobie służył * i odniósł zwycięstwo nad 

cierpieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

 

Liturgia Godzin 

 

19 października 

BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA 

Wspomnienie dowolne 

 

Urodził się 14 września 1947 we wsi Okopy na Podlasiu. Wyświecony na prezbitera przez kard. 

Stefana Wyszyńskiego, 28 maja 1972 r. w Warszawie, był gorliwym duszpasterzem ludzi pracy, 

służby zdrowia, chorych, ubogich i prześladowanych. W latach 1980-1984, wsławił się 

odprawianiem „mszy św. za ojczyznę" w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. W trudnym 

okresie dziejów Polski (stanu wojennego i komunizmu), obejmował wszystkich ludzi, bez wyjątku, 

swą pasterską miłością nawołując do pojednania i do zwyciężania  zła dobrem. 19 października 

1984 r. został zamordowany za wiarę i za Kościół przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Do jego 

grobu od dnia pogrzebu pielgrzymują rzesze wiernych. 

 

Teksty wspólne o jednym męczenniku, z wyjątkiem: 

 

GODZINA CZYTAŃ 

 

II CZYTANIE 

Z pism bł. Jerzego Popiełuszki 

(Rozważania różańcowe [Bydgoszcz, 19 października 1984 r.], w: M. Kindziuk, Świadek Prawdy, 

Częstochowa 2004, ss. 308-403). Zło dobrem zwyciężaj (Rz. 12,21. 

 

Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacenie siebie 

tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Pomnażać dobro i zwyciężać 

zło to dbać o godność dziecka Bożego, o swoją godność ludzką. 

 Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie  

wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. 



Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie 

dziedzictwo wolności. Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. 

 Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu 

sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i miłości. Im więcej jest w człowieku prawdy 

i miłości, tym więcej i sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości 

nie można być w pełni sprawiedliwym.  Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na jej miejsce  

wchodzi nienawiść i przemoc. Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Prawda jest 

bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam 

Bóg, stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. 

 Prawda, podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa  

miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda zawsze ludzi jednoczy  i zespala. 

Obowiązkiem chrześcijanina jest stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo za 

prawdę się płaci, tylko plewy nie kosztują. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. 

 Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest 

przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać 

się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. 

 Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, 

zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem i obrońcą 

sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. 

 Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. 

Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw 

przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, 

jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. 

 Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu 

i przemocy. 

 

RESPONSORIUM: Mt 5,44-45. 48; Łk 6,27 

 

W. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, t dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, / i  

módlcie się za tych, którzy was prześladują; * Tak będziecie synami Ojca waszego,  

który jest w niebie. 

K. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. W. Tak będziecie. 

 

MODLITWA 

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swej Opatrzności, uczyniłeś męczennika błogosławionego 

Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości  

i obrońcą ludzkiej godności; f spraw prosimy, * abyśmy za jego wstawiennictwem  

i przykładem, żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać.  

Przez naszego Pana. 


