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WSTĘP

Podczas Mszy św. za Ojczyznę, dnia 26 września 
1982 roku, błogosławiony ksiądz Jerzy w czasie kaza-
nia powiedział:

Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa symbol 
hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, po-
mocy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co 
najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż 
idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlate-
go krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże 
naszych rodzin muszą doprowadzić do zmartwychwstania, 
jeżeli łączymy je z Chrystusem, który krzyż pokonał. 

Modlitwa

Błogosławiony księże Jerzy, na początku tej drogi 
krzyżowej, prosimy cię, ucz nas wartości krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Poprzez Jego krzyż ucz nas 
także wartości krzyża, który niesie nasza Ojczyzna, 
wartości krzyża, które niosą nasze rodziny, który 
dźwiga osobiście każdy z nas. Boże, dziękuję Tobie, że 
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nie jestem sam na mojej drodze krzyżowej. Nawet 
gdyby mnie wszyscy opuścili, Ty jesteś ze mną.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA I
JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 paź-
dziernika 1984 roku, po Mszy św., którą sprawował 
w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników 
w Bydgoszczy, rozważał tajemnice bolesne Różańca 
świętego. Przy tajemnicy Agonia w Ogrójcu powiedział: 

Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowie-
ka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może 
istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego 
świata. Zachować godność, by móc powiększać dobro, 
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 daną człowiekowi jako wy-
miar jego wielkości. 
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Modlitwa
Boże, Ty wiesz, jak często daję się paraliżować 

przez inne osoby. Ty wiesz, jak mi z tym ciężko. Błogo-
sławiony księże Jerzy, wypraszaj nam u Boga odwagę, 
abyśmy nie stawali się niewolnikami innych osób.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA II
JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE 
RAMIONA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Trzy godziny przed swoim uprowadzeniem w Gór-
sku błogosławiony ksiądz Jerzy, rozważając w Byd-
goszczy tajemnicę Dźwiganie krzyża, powiedział:

Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę 
męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężaniem ludzkiej 
słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pa-
miętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę 
srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może 
wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzo-
stwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale sam musi być 
prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawied-
liwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości 
musi upominać się odważnie dla siebie i innych. Prawdzi-
wie roztropnym i sprawiedliwym – mówił Ojciec Święty – 
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może być tylko człowiek mężny. Biada społeczeństwu – 
wołał Prymas Tysiąclecia – którego obywatele nie rządzą 
się męstwem. Przestają być wtedy obywatelami, stają się 
zwykłymi niewolnikami. Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty 
męstwa, staje się niewolnikiem i wyrządza największą 
krzywdę sobie, swojej ludzkiej osobowości, rodzinie, gru-
pie zawodowej, narodowości, państwu i Kościołowi.

Modlitwa

Boże, ile razy dla „świętego spokoju” rezygnowa-
łem z cnoty męstwa? Ile razy ona dla mnie niewiele 
znaczyła? Uciekałem od trudnych sytuacji, odwoływa-
łem swoje decyzje, zmieniałem zdanie, zasłaniałem ze 
strachu swoje oczy i uszy, zasłaniałem się innymi. 
Boże, potrzebujemy dziś cnoty męstwa i prosimy o nią.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA III
JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA POD 
KRZYŻEM

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Podczas Mszy św. za Ojczyznę, dnia 26 września 
1982 roku, ksiądz Jerzy w czasie kazania powiedział:

Nasze cierpienia, nasze krzyże możemy ciągle łączyć 
z Chrystusem, bo proces nad Chrystusem trwa. Trwa proces 
nad Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy dramatu i pro-
cesu Chrystusa żyją nadal. Zmieniły się tylko ich nazwiska 
i twarze, zmieniły się daty i miejsca ich urodzin. Zmieniają 
się metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa. Uczestni-
czą w nim ci wszyscy, którzy zadają ból i cierpienie braciom 
swoim, ci, którzy walczą z tym, za co Chrystus umierał na 
krzyżu. Uczestniczą w nim ci wszyscy, którzy usiłują budo-
wać na kłamstwie, fałszu i półprawdach, którzy poniżają 
godność ludzką, godność dziecka Bożego, którzy zabierają 
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współrodakom wartość tak bardzo szanowaną przez sa-
mego Boga, zabierają i ograniczają wolność.

Modlitwa

Boże, daj łaskę opamiętania i nawrócenia tym wszyst-
kim, którzy wytaczają procesy przeciwko Twoim przy-
kazaniom, szczególnie tym, którzy walczą z życiem, 
które jest Twoim darem. Daj nam także łaskę dobrego 
rozeznania, kiedy w naszym sercu toczy się walka dobra 
ze złem, abyśmy mogli zawsze stanąć w obronie godno-
ści każdego dziecka Bożego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA IV
JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

29 maja 1983 roku podczas Mszy św. za Ojczyznę 
ksiądz Jerzy powiedział:

Na ręce Bożej Matki składamy nasze dzisiejsze inten-
cje, prosząc Ją, by zaniosła przed tron Boga Najwyższego:

– naszą Ojczyznę z jej ciągłymi niepokojami i niepew-
nością jutra;

– matki zatroskane o zagrożony los swoich dzieci;
– poniewieraną młodzież, która stała się głównym 

celem ostrza nienawiści;
– pozbawionych wolności i pracy;
– wszystko, co nas boli i raduje, zanieś, Matko, przed 

Boga Najwyższego tron.
Dzisiaj jesteś nam bardziej Matką niż Królową. Bo my 

dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Matki. 
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Matki, która wszystko rozumie, która otrze wszelką łzę i ukoi 
wszelki ból, która nie pozwoli utracić nadziei.

Modlitwa

Boże, pomóż nam odkryć na naszych drogach życia 
wyjątkową Matkę – Matkę Bożą. Przy Niej i razem 
z Nią chcemy szukać poczucia bezpieczeństwa i na-
dziei. Boże, niech w naszym życiu nie zabraknie mod-
litwy różańcowej, niech w naszych domach nie za-
braknie wizerunku Matki Bożej.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA V
SZYMON Z CYRENY POMAGA JEZUSOWI 
NIEŚĆ KRZYŻ

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

18 listopada 1982 roku ksiądz Jerzy w prowadzo-
nych notatkach zapisał:

Dzisiaj byłem w Kurii. Dowiedziałem się, że wczoraj 
z Komendy Głównej wpłynęła na mnie skarga, że wielokrot-
nie mnie już ostrzegano i jeżeli się moje postępowanie nie 
zmieni, zachowają się w stosunku do mnie zgodnie z de-
kretem o stanie wojennym. Cóż może się zmienić w moim 
postępowaniu? Nie mogę przecież przestać służyć ludziom. 
Przedwczoraj otrzymałem ponad 40 listów z podziękowa-
niami za Msze św. w intencji Ojczyzny.

Modlitwa

Boże, dziękujemy za posługę błogosławionego 
księdza Jerzego, dziękujemy za to, że nie przestraszył 
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się i nie przestał służyć i pomógł tak wielu osobom. 
Za wstawiennictwem błogosławionego prośmy Boga, 
abyśmy byli wrażliwi na potrzeby innych. 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA VI
WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

W Boże Narodzenia 25 grudnia 1983 roku ksiądz 
Jerzy w swoich osobistych notatkach zapisał:

Dzisiaj przed obiadem o 12.10 poszedłem odmówić ró-
żaniec w kościele na chórze. Błogosławiona cisza. Nad am-
boną złoty krzyż. Od czasu do czasu wpadał promyk słońca 
i krzyż rozjaśniał się złotą, ciepłą poświatą. Potem nastę-
pował mrok. Boże, jak bardzo podobne jest ludzkie życie, 
szare, trudne, czasami ponure i byłoby często nie do znie-
sienia, gdyby nie promyki radości, Twojej obecności, znaku, 
że jesteś z nami, ciągle taki sam, dobry i kochający.

Modlitwa

Boże, dziękuję Tobie, że jesteś ze mną w mojej co-
dzienności. Dziękuję za księdza Jerzego, który uczy 
mnie codziennego zaufania Tobie, Bogu dobremu i ko-
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chającemu. Dziękuję za Twoich świadków, których po-
stawiłeś i postawisz na mojej drodze życia.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA VII
JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Błogosławiony ksiądz Jerzy, rozważając 19 paź-
dziernika 1984 roku w Bydgoszczy tajemnicę Cierniem 
ukoronowanie, powiedział:

Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność Prawdzie. 
Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozu-
mu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka Pan Bóg. 
Stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i nie-
chęć 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. Wielkość Prawdy przeraża i de-
maskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków 
trwa nieprzerwanie walka z prawdą. Prawda jest jednak 
nieśmiertelna, a kłamstwo ginie szybką śmiercią. 
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Modlitwa

Boże, daj mi odwagę budowania relacji z innymi 
na prawdzie. Ty wiesz, jak bardzo tego potrzebuję. 
Ty wiesz, ile razy męczyły mnie źle zbudowane rela-
cje. Proszę Cię, abym nie był człowiekiem małym 
i zalęknionym.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA VIII
JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ksiądz Jerzy na obrazku prymicyjnym umieścił 
słowa: Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył 
rany zbolałych serc (Łk 4,18). Pamiętał o „zbolałych 
sercach” podczas Mszy św. za Ojczyznę, kiedy to 
modlił się za tych, którzy dla niej cierpieli. 24 kwiet-
nia 1983 roku na początku Eucharystii powiedział:

Jak co miesiąc stajemy wobec Chrystusa, aby modlitwą 
ubogacać naszą Ojczyznę. Ogarniamy więc sercem naj-
trudniejsze sprawy naszego domu ojczystego. Wszystkich, 
którzy cierpią dla sprawiedliwości – aresztowanych, 
zwłaszcza w ostatnim miesiącu. Niesłusznie skazanych. 
Ukrywających się, którzy chcą zachować godność i wolność 
sumienia. Wyrzuconych z pracy i w różny sposób ponie-
wieranych w godności ludzkiej.
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Modlitwa

Boże, i dzisiaj jest pośród nas tak wielu cierpią-
cych. My sami niesiemy liczne cierpienia, które często 
są naszą głęboką tajemnicą. Wszystkie te cierpienia 
składamy na Twoim ołtarzu i dziękujemy za każdą 
Eucharystię.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA IX
JEZUS TRZECI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Błogosławiony ksiądz Jerzy, rozważając 19 paź-
dziernika 1984 roku w Bydgoszczy tajemnicę Biczo-
wanie Pana Jezusa, powiedział:

Ważną sprawą dla chrześcijanina jest uświadomienie 
sobie, że źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg. Trudno 
więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca 
dla Boga i jego przykazań, gdzie słowo Bóg urzędowo jest 
eliminowane z życia narodu. Należy więc zdać sobie spra-
wę z niesprawiedliwości i krzywdy, jaką czyni się naszemu 
narodowi, w zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, 
gdy urzędowo ateizuje się go za pieniądze wypracowane 
również i przez chrześcijan, gdy niszczy się w duszach 
dzieci i młodzieży te wartości chrześcijańskie, które 
wszczepiali im od kolebki rodzice, wartości, które zdawały 
wielokrotnie egzamin w tysiącletnich dziejach naszej hi-



22

storii. Sprawiedliwość czynić i o sprawiedliwość wołać, 
mają obowiązek wszyscy bez wyjątku.

Modlitwa

Boże, przepraszam Ciebie, że tak często nie walczy-
łem o wartości chrześcijańskie w środowisku, w którym 
żyję. Tak często uważałem, że to nie moja sprawa, ule-
gałem otoczeniu, poprawności, usprawiedliwiałem się 
w sumieniu, że nie wypada się o nie upominać. A teraz 
ponoszę tego konsekwencje. Błogosławiony księże Jerzy, 
pomóż mi wprowadzać Boga w środowisko mojego 
życia.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA X
JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Błogosławiony ksiądz Jerzy, rozważając 19 paź-
dziernika 1984 roku w Bydgoszczy tajemnicę Ukrzyżo-
wanie Chrystusa, powiedział:

Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność czło-
wieka, nie wolno walczyć przemocą. Ojciec Święty w czasie 
stanu wojennego, w modlitwie do Pani Jasnogórskiej, po-
wiedział, że naród nie może rozwijać się prawidłowo, gdy 
jest pozbawiony praw, które warunkują jego pełną pod-
miotowość i państwo nie może być mocne siłą żadnej prze-
mocy. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, 
usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy do-
wodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze 
walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludz-
kiej myśli; najnędzniejsze i najkrótsze to walki przemocą. 
Idea, która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama ob-
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umiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu prze-
mocy, jest wypaczona. Idea, która jest zdolna do życia, 
podbija sobą; za nią spontanicznie idą miliony. Solidarność 
dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła prze-
mocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku, przy polowych 
ołtarzach, upominała się o godność ludzkiej pracy, o god-
ność i szacunek dla człowieka. 

Modlitwa

Boże, podczas tej stacji Drogi Krzyżowej chcemy 
przywołać modlitwę księdza Jerzego, wypowiedzianą 
przez niego na zakończenie rozważania tajemnicy 
Ukrzyżowanie Chrystusa: Módlmy się, byśmy byli wolni od 
lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu 
i przemocy.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA XI
JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ksiądz Jerzy w swoich notatkach pod koniec 1982 
roku napisał:

Jestem już mocno zmęczony. Praktycznie od dwu lat 
psychicznie nie wyłączyłem się ze spraw patriotycznych. 
Wolnego dnia nie mam. Zauważyłem, że nieraz siedzę 
w domu, chociaż mógłbym gdzieś wyjechać, bo mi szkoda, 
że może pod moją nieobecność ktoś będzie potrzebował 
pomocy. [11 XI 1982 rok].

Wczoraj przyszedł człowiek, który nie był 34 lata u spo-
wiedzi, bo dzięki Mszy za Ojczyznę i mojej obecności w są-
dach, na nowo odnalazł się w Kościele. Jak wiele potrafisz, 
Boże, zdziałać przez tak niegodne jak ja stworzenie. Dzięki 
Ci Panie, że mną się posługujesz. [28 XII 1982 rok].
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Modlitwa

Boże, daj mi zobaczyć, kto dzisiaj z mojego oto-
czenia potrzebuje mojej pomocy? Kto potrzebuje 
mojej obecności? 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA XII
JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Przy tamie we Włocławku stoi krzyż-pomnik. Do-
póki będzie tam stał, będzie zawsze mówił o zwycię-
stwie krzyża Chrystusa, a także o zwycięstwie krzyża, 
który dźwigał ksiądz Jerzy.

Stanowił on element ołtarza, przy którym 7 czerw-
ca 1991 roku w pobliskim Kruszynie św. Jan Paweł II 
odprawił Mszę św. Podczas homilii papież powiedział: 

Wraz ze wszystkimi, którzy przeszli przez tę nadwi-
ślańską ziemię, wraz z księdzem Jerzym, który nieopodal 
stąd znalazł męczeńską śmierć na wiślanym spiętrzeniu, 
zginam moje kolana przed Ojcem i proszę o „wzmocnienie 
siły człowieka wewnętrznego” dla wszystkich synów 
i córek mojej Ojczyzny u progu czasów, które nadeszły – 
i które idą.



28

Modlitwa

Boże, śmierć ma zawsze sens, gdy przeżywana jest 
w Twojej obecności. Bez Ciebie jest tragedią i ogromną 
pustką. Błogosławiony księże Jerzy ucz nas prowadzić 
życie wewnętrzne, które pomoże nam zaakceptować 
nasze odchodzenie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA XIII
JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Mama księdza Jerzego, Marianna Popiełuszko 
powiedziała: 

Przebaczyłam mordercom mojego syna. Teraz się za 
nich modlę. Ja mam spokój w duszy, bo wszystko przyjmuję 
z ręki Boga: czy cierpienie, czy ból, czy biedę. Jak nie akcep-
tujesz życia, jakie masz, to nie znajdziesz spokoju.

Modlitwa

Boże, pomóż mi dostrzec Twoją wolę w mojej 
osobistej drodze krzyżowej. Nie rozumiem, dlaczego 
czasami jest tak trudno! Czy taka ma być historia mo-
jego życia? Błogosławiony księże Jerzy, pomóż mi 
zrozumieć krzyż, który noszę!
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Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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STACJA XIV
JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ksiądz Teofil Bogucki, proboszcz księdza Jerzego, 
podczas pogrzebu błogosławionego męczennika wypo-
wiedział takie słowa: 

Ziemia polska otrzymała nowego bohatera narodowe-
go i nowego męczennika. Ufam, że z tej niewinnej kapłań-
skiej ofiary naszego umiłowanego Brata zrodzi się większe 
dobro dla Kościoła i Ojczyzny. Już teraz rodzą się inicjatywy 
pragnące utrwalić pamięć Księdza Jerzego w dziełach spo-
łecznych i duchowych. Wszyscy bowiem czujemy, że ofiara 
ta nie może pójść i nie pójdzie na marne i w naszej zbioro-
wej woli chcemy dać trwałe temu świadectwo.

Zginął jeden kapłan, ale zgłosiło się wielu kapłanów, 
którzy podejmą i poprowadzą dzieło dla Chwały Boga i dla 
dobra Ojczyzny. I Msza święta za Ojczyznę zawsze w ostat-
nią niedzielę miesiąca odprawiać się będzie.
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Modlitwa:

Boże, dziękujemy Tobie za życie błogosławionego 
księdza Jerzego. Dziękujemy, że dałeś naszej ojczyźnie 
nowego bohatera, który nas do Ciebie pociąga i uwraż-
liwia na dobro naszego kraju. Błogosławiony księże 
Jerzy, ucz nas miłości do ojczyzny i tego, w jaki sposób 
„zło dobrem zwyciężać”. 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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ZAKOŃCZENIE

Górsk zawsze będzie przypominał miejsce porwa-
nia błogosławionego księdza Jerzego. To tu, w lesie, 
przy drodze prowadzącej z Bydgoszczy w kierunku 
Torunia, znajduje się wyjątkowy znak Szlaku Mę-
czeństwa księdza Jerzego – krzyż. Pierwszy, drew-
niany, stanął wkrótce po informacji o śmierci księdza 
Jerzego. Został jednak szybko usunięty, gdyż był solą 
w oku ówczesnych władz. Obecny krzyż został odsło-
nięty w 2000 roku. Świątynia parafialna w Górsku 
nosi wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż 
jest więc od pokoleń znakiem tożsamości mieszkań-
ców parafii, a od 19 października 1984 roku również 
wszystkich tych, którzy wędrują drogą krzyżową bło-
gosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Modlitwa

Boże, dziękujemy Tobie za tych wszystkich, któ-
rzy po śmierci księdza Jerzego nie bali się o nim 
mówić i utrwalać ślady jego pamięci. Żyjącym błogo-
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sław, a zmarłym daj życie wieczne. Dziękujemy także 
za tych, którzy dzisiaj pomagają nam odkrywać dzie-
dzictwo krzyża błogosławionego księdza Jerzego. Bło-
gosław im, przymnażaj wiary i odwagi.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 
przyczyń się za nami.
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