
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII KADENCJA 
_______________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 7 października 2009 r. Druk nr 672 

_______________________________________________________________________________________

 

 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ  
MARSZAŁEK  SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Na podstawie  art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

w sprawie uczczenia 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego 

Księdza Jerzego Popiełuszki. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy 

senatora Stanisława Zająca. 
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UCHWAŁA 

 
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
z dnia  

 
 
 

w sprawie uczczenia  25. rocznicy męczeńskiej śmierci  
Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki 

 
 
 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci 

Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, 

składa hołd  

Wielkiemu Polakowi i Patriocie, 

Kapelanowi „Solidarności” oraz Ludzi Pracy,  

Obrońcy Życia Nienarodzonych,  

który głosząc zasadę „zło dobrem zwyciężaj”, 

przeciwstawił się kłamstwu, nienawiści i obłudzie,  

za co został bestialsko zamordowany 

przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL. 

Niech Jego życie i ofiara będą dla pokoleń Polaków wzorem 

jak należy żyć, pracować i poświęcać się dla Ojczyzny.   

 

 

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej„Monitor  

Polski”. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 19 października 2009 roku będziemy obchodzić 25. rocznicę męczeńskiej  

śmierci Sługi Bożego  Księdza Jerzego Popiełuszki, który w swojej posłudze kapłańskiej 

kierował się ewangeliczną zasadą: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 

Kierując się nauczaniem Papieża Jana Pawła II oraz Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Ksiądz 

Jerzy odważnie wspierał robotników i działaczy związkowych prześladowanych przez 

ówczesne władze PRL-u, bronił prawdy, zdecydowanie krytykował zło, fałsz i obłudę. 

Charyzmatyczny kapelan „Solidarności”, wrażliwy na krzywdę ludzką, poprzez liczne 

działania charytatywne wspomagał biednych i uciśnionych, organizował rozdział darów 

zagranicznych dla najbardziej potrzebujących, wspierał duchowo prześladowanych 

i skrzywdzonych przez totalitarny system.  

W głoszonych podczas Mszy Świętych za Ojczyznę patriotyczno – religijnych 

kazaniach, uczył jak kochać Polskę, żyć dla niej i pracować. Opierając się na Dobrej Nowinie 

Chrystusa i nauczaniu Kościoła, przypominał podstawowe prawdy o człowieku i o świecie. 

Głosił prawdę z miłością, ale też nie lękał się zła nazywać złem, a kłamstwa kłamstwem. 

Przynosił ludziom nadzieję i otuchę, uczył, jak żyć wiarą, nadzieją i miłością. Pomagał bronić 

się przed zniewoleniem, jakie niósł ze sobą komunistyczny system. Potrafił stworzyć 

niezwykłą atmosferę modlitwy, dającej poczucie jedności i odpowiedzialności za losy 

Ojczyzny. 

Postawa Księdza Jerzego w oczach ówczesnych władz uznawana była za wrogą 

i wymierzoną przeciwko władzom PRL, dlatego już podczas przymusowej służby wojskowej 

był prześladowany, a potem – jako kapłan - był inwigilowany, wielokrotnie zastraszany, 

a w konsekwencji skrytobójczo, w bestialski sposób zamordowany przez funkcjonariuszy 

Służby Bezpieczeństwa. 

Zabójstwo Księdza Jerzego wywołało ogromne wzburzenie społeczne, domagano się 

sprawiedliwego osądzenia i ukarania winnych tej zbrodni. Podobnie też Jego pogrzeb stał się 

wielką manifestacją patriotyczną, od tego też czasu Jego grób stał się miejscem pielgrzymek 

setek tysięcy osób, a wśród nich kardynałów, biskupów, przywódców państw. Przy grobie 

Księdza Jerzego modlił się 14 czerwca 1987 roku Papież Jan Paweł II. Nierzadko modlitwa 

przy grobie Księdza Jerzego stała się źródłem czyjegoś nawrócenia, cudu uzdrowienia – 

o czym mówią składane tam świadectwa. Nie uprzedzając decyzji Stolicy Apostolskiej, 

katolicy spodziewają się wyniesienia Księdza Jerzego na ołtarze na zakończenie Roku 

Kapłańskiego w 2010 roku.  



 

Dzisiaj, w wolnej Ojczyźnie, w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego 

Popiełuszki, przypominamy o Jego ofierze życia dla miłości Boga i Ojczyzny, o Jego 

nauce i przesłaniu: „ zło dobrem zwyciężaj”. 

Życie i śmierć Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki będzie dla nas zawsze 

symbolem wszystkiego, co w człowieku największe i najświętsze, czego musimy bronić 

i strzec, jeżeli chcemy żyć w wolnym i sprawiedliwym państwie.  
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