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W przyszłym roku przypada setna rocznica kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego 
Michała Archanioła przez abp. Adama Sapiehę w metropolii krakowskiej. W ostatni weekend mie-
siąca, w dniach 26-27 września 2020 r. w Miejscu Piastowym zainaugurowano Rok Jubileuszowy.

INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOWEGO

Już w sobotni wieczór, 26 wrze-
śnia, przed kościołem parafial-

nym pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Miejscu Piastowym 
zgromadził się tłum wiernych ocze-
kujących na przyjazd peregrynują-
cej Figury św. Michała Archanioła. 
W parafii miała także miejsce Msza 
św., której przewodniczył Przeło-
żony Generalny ks. Dariusz Wilk 
CSMA. Po Eucharystii, odbyła się 

procesja z Figurą św. Michała Ar-
chanioła do czterech stacji, pod-
czas której siostry michalitki i księ-
ża michalici, parafianie, przyjezdni 
goście, dzieci i młodzież z Micha-
lickiego Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych modlili się o potrzebne 
łaski za wstawiennictwem Księcia 
Aniołów i dziękowali za dar Zgro-
madzenia. Uroczysty „pochód świa-
tła” zakończył się w Sanktuarium 

św. Michała Archanioła i bł. Bro-
nisława Markiewicza „Na Górce”. 
Czuwanie przy Figurze św. Michała 
Archanioła, które trwało do półno-
cy było czasem skupienia, modlitwy 
i refleksji.

O północy odbyła się Aniel-
ska Pasterka, której przewodniczył 
Wikariusz Generalny ks. Rafał 

ciąg dalszy na s. 2
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Kamiński CSMA, a homilię wygło-
sił ks. Krzysztof  Poświata CSMA.

W niedzielę uroczystości 
rozpoczęły się od wyśpiewania 
Godzinek ku czci Św. Michała 
Archanioła i konferencji o św. 
Michale Archaniele, którą wygło-
sił ks. Piotr Prusakiewicz CSMA. 
Następnie na placu przy ołtarzu 
fatimskim miało miejsce wspólne 
uwielbienie Boga za dar 100-lecia 
Zgromadzenia.

O godzinie 13:00 odbyła się 
Msza św. pod przewodnictwem 
nuncjusza apostolskiego abp. Sa-
lvatore Pennacchio, transmitowa-
na przez TVP Polonię. Mszę św. 
– obok wielu księży – koncelebro-
wali: prymas Polski abp Wojciech 
Polak, metropolita przemyski, abp 
Adam Szal, abp Józef  Kowalczyk, 
abp Edward Nowak oraz bp Sta-
nisław Jamrozek i bp Krzysztof  
Chudzio. W uroczystościach wzię-
ło udział około tysiąc osób.

W imieniu biskupów z diece-
zji, w których posługę podejmują 

michalici, za ich obecność dzię-
kował prymas abp Wojciech Po-
lak. Z kolei abp Adam Szal wy-
raził radość, że to z archidiecezją 
przemyską tak szczególnie od po-
czątku swojego istnienia związa-
ne są zgromadzenia michalickie.

Z okazji 100-lecia zgroma-
dzenia Michalitów papież Fran-
ciszek wystosował oficjalny list, 
w którym podkreślał ogromną 
rolę michalitów w udzielaniu 

pomocy dzieciom ubogim 
i opuszczonym.

„Wasz charyzmat, aktualny jak 
nigdy, charakteryzuje się troską w 
stosunku do dzieci ubogich, osie-
roconych i opuszczonych, przez 
nikogo nie chcianych i często 
uważanych za margines społe-
czeństwa. Wyrażając radość z tego 
wszystkiego czego dokonaliście w 
tych dziesięcioleciach dla dobra 
dzieci opuszczonych, zachęcam 
was abyście z odnowionym en-
tuzjazmem, poprzez szkoły, ora-
toria, domy rodzinne, internaty i 
inne dzieła opiekuńcze i formacyj-
ne, nadal kontynuowali zaangażo-
wanie wychowawcze dla tych, któ-
rych często nikt nie chce przyjąć 
i bronić” – czytamy w liście Ojca 
Świętego.

Jak podkreślał, „szerzenie 
apostolstwa Świętego Michała 
Archanioła, potężnego zwycię-
scy nad mocami zła”, to „wiel-
kie dzieło miłosierdzia dla duszy 
i dla ciała.”

Karolina Zaręba

ciąg dalszy na s. 2

 Z jakże wielką radością patrzymy na widoczne efekty naszego, przepełnionego 

błogosławieństwem Boga trudu: dzieła szkolno-wychowawcze, otwarte duszpasterstwo 

parafialne i sanktuaryjne, ewangelizację w tak wielu częściach świata, prowadzone misje, 

działalność naukową, redakcyjną i wydawniczą, służbę Kościołowi w Jego strukturach, 

powstałe ośrodki i wybudowane świątynie. W każdym z tych dzieł bije posłuszne 

Bożemu natchnieniu, pełne poświęcenia i zawierzenia michalickie serce. 

Z Listu Przełożonego Generalnego ks. Dariusza Wilka CSMA na 100-lecie zatwierdzenia Zgromadzenia

,,
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RÓŻANIEC - TAJEMNICE RADOSNE
KS. MATEUSZ SZERSZEŃ CSMA

ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie ze 

wszystkich grzechów przeciwko świętości życia. Wzywamy mi-
łosierdzia nad tymi, którzy upadli w grzech aborcji i świado-
mego odebrania życia drugiemu człowiekowi. Od wszelkiego 
zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas 
w walce!

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie 

w relacjach rodzinnych. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy 
upadli w grzechy przeciwko najbliższym i dopuścili się zdrady 
małżeńskiej. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Micha-
le Archaniele wspomagaj nas w walce!

NARODZENIE PANA JEZUSA
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla 

dzieci i młodzieży. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy wy-
rządzają krzywdę najsłabszym i niewinnym. Od wszelkiego zła 
wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas 
w walce!

OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla 

osób starszych. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy przekli-
nają swoją starość i życie. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas 
w walce!

ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla błądzących w wierze. Wzywamy miło-

sierdzia nad tymi, którzy popadli w ekskomunikę i żywią nienawiść do Kościoła. Od wszelkiego zła 
wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

W święto św. Mateusza Ewangeli-
sty 21 września br. czterech kan-

dydatów zostało przyjętych do postu-
latu Zgromadzenia. Uroczystościom 
w kaplicy nowicjackiej przewodniczył 
Asystent Generalny ks. Rafał Ka-
miński CSMA. W swoim kazaniu, 
które wygłosił podczas nabożeństwa 
Słowa Bożego, nawiązał do postaci 
św. Mateusza. Podkreślał też strate-
gię. jaką kieruje się Bóg powołując 
do swojej służby. W uroczystościach 
uczestniczyli współbracia, na czele 
z przełożonym domu zakonnego 
w Pawlikowicach - ks. Piotrem Bień-
kiem CSMA. 

Będzie to pierwszy postulat 
w naszym Zgromadzeniu, któ-
ry potrwa cały rok. Mistrzem 

postulatu został mianowany ks. 
Mirosław Kuczała CSMA, jego 

współpracownikiem będzie ks. Ma-
rek Wiśniewski CSMA.

PIERWSZY POSTULAT
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Carlo chorował na białaczkę i to ona zabrała mu życie. Wypełniła go fascynacja internetem, a zarazem miłość do 
Jezusa i Kościoła. Jego mama wspomina, że doskonale zdawał sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwo niesie 

ze sobą złe korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych. Nie chciał więc być ich niewolnikiem, umiał 
nad nimi panować i wykorzystać do mówienia światu o swojej miłości. Papież wskazał go młodzieży świata jako 
przykład zdrowego i mądrego korzystania ze współczesnych środków komunikacji. 
10 października w Asyżu odbędzie się beatyfikacja Carlo Acutisa, geniusza komputerowego, który zmarł 
w 2006 r. w wieku zaledwie 15 lat.

„Uderza dojrzałość tego chłopca. Zmarł mając 15 lat, a swą wiarę rozwinął w sposób nadzwyczajny, 

wzorcowy. Był młodym chłopcem, kiedy zakochał się w Eucharystii, a potem pogłębił także swą 

pobożność maryjną. Był także katechistą, potrafił dzielić się swoją wiarą z młodymi ludźmi, nie tylko 

w sposób klasyczny, w czasie spotkań, ale wykorzystywał także środki telematyczne. Stworzył projekt 

informatyczny na tematy wiary, prowadził także stronę internetową poświęconą cudom eucharystycznym 

– przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Angelo Becciu. - Trzeba więc stwierdzić, że 

żył pełnią wiary. Uderzają także słowa, które wypowiedział w ostatnich dniach swojego życia: «Pragnę 

ofiarować wszystkie moje cierpienia Panu za Papieża i za Kościół. Nie chcę iść do czyśćca, chcę pójść 

prosto do nieba». To mówił 15. letni chłopak! Ktoś, kto tak mówi, lekko nami wstrząsa i myślę także, że 

pobudza do refleksji, by nie żartować sobie z wiary, ale traktować ją poważnie.“

,
Mama Carla, Antonina Salzano Acutis, podzieliła się oczekiwaniami, jakie wiąże z beatyfikacją swojego syna.

„Bardzo byśmy chcieli, aby przykład Carla pomógł młodym ludziom, i nie tylko im, przede wszystkim 
w odnalezieniu wiary w Jezusa oraz w docenieniu wagi sakramentów, a więc tego, co było najważniejsze w jego 
życiu duchowym – stwierdziła w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni mam Carlo Acutisa. - Fundamentem tego 
życia była nade wszystko Eucharystia, którą on nazywał «swoją autostradą do nieba». To było centrum jego 
życia, codziennie uczestniczył we Mszy. Myślę, że to jest główne przesłanie, które pozostawił nam Carlo, że 
Kościół jest szafarzem tych skarbów, których Pan poprzez niego nam udziela” (za: https://www.vaticannews.va/pl.)

Carlo twierdził, że kompasem naszego życia 
winny być słowa Boga, z którymi musimy 

stale się mierzyć, by iść w kierunku Celu (Nieba) 
i nie umrzeć jako „kserokopie”. Jednakże, by dojść 
do tak chwalebnego Celu, potrzebujemy specja-
listycznych środków, tj. sakramentów i modlitwy. 
W swoim życiu, Carlo stawiał na pierwszym miejscu 
sakrament Eucharystii, który nazywał „swoją auto-
stradą do Nieba”. Został dopuszczony do Pierwszej 
Komunii w wieku zaledwie 7 lat i od tamtej pory 
nigdy nie opuścił codziennej Mszy Świętej, ani nie 
zaniedbał odmawiania Różańca. Zawsze starał się 
przystępować do Adoracji eucharystycznej w prze-
konaniu, że „stojąc przed Jezusem w Eucharystii, 
stajemy się święci”. Carlo często zastanawiał się, 
dlaczego powstają kilometrowe kolejki, w których 
ludzie stoją godzinami, by zobaczyć koncert muzyki 
rockowej lub film, ale nikt nie ustawia się w takich ko-
lejkach do Jezusa w Eucharystii. Twierdził, że ludzie 
nie zdają sobie sprawy z tego co tracą, bowiem, w 
przeciwnym razie, kościoły byłyby tak pełne, że cięż-
ko byłoby wejść do środka. Jako gorliwy katecheta, 
poświęcał się, by znaleźć coraz nowsze sposoby, aby 
pomóc innym wzmocnić ich wiarę. W związku z tym, jako swoją spuściznę pozostawił nam swoje wystawy, wśród któ-
rych w szczególny sposób wyróżnia się ta przedstawiająca Cuda eucharystyczne. Podczas zwiedzania wystaw Meeting 
di Rimini w 2002 roku, Carlo zdecydował się zorganizować wystawę na temat Cudów eucharystycznych uznanych 
przez Kościół. Nie było to łatwe zadanie: trwało około dwa i pół roku i wymagało również zaangażowania członków 
jego rodziny. Wystawa prezentowana była na wszystkich 5 kontynentach, w najważniejszych Bazylikach i Sanktuariach  
w tym w Sanktuarium w Gwadelupie i Fatimie (za: http://www.miracolieucaristici.org/pl/Liste/list.html).

NA S. 5 FRAGMENT WYSTAWY – CUD EUCHARYSTYCZNY W LEGNICY
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POLSKA, 2013
LEGNICY

Dnia 25 grudnia 2013 roku, w 
kościele pod wezwaniem Świętego 
Jacka w Legnicy, podczas Mszy 
Świętej, w momencie udzielania 
Komunii Świętej, Komunikant 
upadł przez nieuwagę na podłogę, 
po czym został natychmiast 
umieszczony w naczyniu z wodą i 
zamknięty w tabernakulum, 
zgodnie z wytycznymi Kodeksu 
Prawa Kanonicznego 
określającymi postępowanie w 
takich przypadkach. Kilka dni 
później, na powierzchni Hostii 
pojawiły się przebarwienia koloru 
czerwonego. Ówczesny Biskup 
Legnicki, Biskup Stefan Cichy 
powołał Komisję, której zadaniem 
było obserwowanie zjawiska 
Wyniki badań były zaskakujące i 
potwierdziły, że są to fragmenty 
tkankowe podobne do „ludzkiego 
mięśnia poprzecznie 
prążkowanego ze zmianami, które 
często towarzyszą agonii.”

nia 25 grudnia 2013 roku, w Kościele 
pw. Świętego Jacka w Legnicy, przy 
udzielaniu Komunii świętej, 

konsekrowana Hostia upadła na posadzkę, 
została podniesiona, i złożona do naczynia z 

wodą. Proboszcz Kościoła pw. Świętego Jacka, 
ksiądz Andrzej Ziombra opowiada, że 4 stycznia, 
wraz z innymi kapłanami, udał się aby sprawdzić czy 
konsekrowana Hostia, która upadła na ziemię już się 
rozpuściła w wodzie, ponieważ od zdarzenia minęły 
prawie dwa tygodnie. „Od razu zauważyliśmy, że 
Hostia nie uległa rozpuszczeniu i że pojawiło się 
przebarwienie koloru czerwonego na ok. 1/5 
powierzchni. Zdecydowaliśmy się poinformować 
Biskupa o zdarzeniu. Biskup powołał komisję 
teologiczną i naukową, której zadaniem było 
obserwowanie zjawiska. Ponadto, zauważyliśmy, że 
wraz z upływem dni, przebarwienie na Hostii 
zmieniło kolor z intensywnego czerwonego na kolor 
brązowawy (...). Próbka Hostii została pobrana 

bezpośrednio przez naukowców dnia 26 stycznia 
2014 roku. Dla nas, kapłanów, był to ewidentny cud. 
Komisja musiała jednak sprawdzić przede wszystkim, 
czy przebarwienie spowodowane było bakteriami, 
grzybami, czy też działaniem zewnętrznym (...). 
Instytut Medycyny Sądowej we Wrocławiu w 
pierwszej analizie wykluczył od razu obecność 
bakterii lub grzybów, które zabarwiają się na kolor 
czerwony. Druga analiza histopatologiczna wykazała, 
że niektóre fragmenty wydawały się być częściami 
tkanki mięśnia sercowego. Zdecydowaliśmy później 
o zleceniu kolejnego badania i dostarczyliśmy próbki 
do Instytutu Medycyny Sądowej w Szczecinie, nie 
podając jednak ich pochodzenia. Tamtejsi naukowcy 
wykorzystali inną metodę badań. Zakład Medycyny 
Sądowej Pomorskiego Uniwersytet Medyczny po 
zakończeniu analiz wydał komunikat, w którym 
stwierdził, że „w obrazie histopatologicznym 
stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające 
pofragmentowane części mięśnia poprzecznie 

prążkowanego”. „Obraz jest najbardziej podobny do 
mięśnia sercowego ze zmianami, które często 
towarzyszą agonii”. Nie analizowaliśmy krwi 
znalezionej na Hostii, wiemy tylko że odnaleziono 
fragmenty ludzkiego DNA.” Wyniki badań zostały 
przedstawione w Watykanie a Komisja Nauki Wiary 
uznała nadzwyczajność wydarzenia. Warto zaznaczyć 
to, że wyniki badań są podobne do wyników Cudu 
Eucharystycznego z Lanciano z VII wieku oraz 
innych Cudów, do których doszło w ostatnich 
latach, np. w Sokółce w 2008 roku lub w mieście 
Tixtla w Meksyku w 2006 roku, czy w Buenos Aires 
w Argentynie w 1996 roku. Dnia 17 kwietnia 2016 
roku, Zbigniew Kiernikowski, nowy biskup Legnicy, 
ogłosił podczas Mszy, że zgodnie z wytycznymi 
Stolicy Apostolskiej, polecił Księdzu Proboszczowi 
Andrzejowi Ziombrze „przygotowanie 
odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, 
aby wierni mogli oddawać Jej cześć w należyty 
sposób.”

Dnia 10 kwietnia 2016 roku, biskup Zbigniew 
Kiernikowski o:cjalnie przekazał wiernym komunikat z 
wynikami badań dotyczącymi Cudu Eucharystycznego, 
do którego doszło w Legnicy w 2013 roku 

Oryginał komunikatu

Jeden z naukowców biorących udział w 
badaniach naukowych, profesor Barbara Engel, 
lekarz kardiolog, oświadczyła podczas konferencji 
prasowej: „Próbki zostały poddane badaniu 
mikroskopem UV o dużej czułości i naświetlone 
pomarańczowym widmem, a wyniki nie 
pozostawiają miejsca na wątpliwości: wykryto 
obecność tkanki mięśnia sercowego ze zmianami 
charakterystycznymi dla mięśnia w stanie 
agonii”.

Zdjęcie upamiętniające moment pobrania 
próbek z Hostii

Dnia 25 grudnia 2013 roku, kapłanowi udzielającemu Komunię Świętą przez nieuwagę 
wypadł jeden z Komunikantów. Kapłan niezwłocznie ją podniósł i umieścił w naczyniu 
z wodą, które nastęnie włożył do tabernakulum.

D



N  06/2020

str. 6

A WDZIĘCZNOŚCI Z DAWNYCH LAT – 

W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ PASTERZA (3)
KAPŁAN ZAKOCHANY W BOGU

Opiekunem naszej ministranckiej 
grupy był ks. Edmund Bonie-

wicz, rektor pallotyńskiej wspólnoty.  
Był on wspaniałym mentorem i bliskim 
nam człowiekiem. Bardzo lubiliśmy 
przebywać w jego towarzystwie i roz-
mawiać z nim.

Ksiądz Edmund Boniewicz przez 
wiele lat był spowiednikiem i kierow-
nikiem duchowym Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Zawsze wypowiadał się 
o Prymasie Polski z wielkim szacun-
kiem i uznaniem. Widział w nim kapła-
na zakochanego w Bogu, a najlepszym 
tego wyrazem, była modlitwa, którą 
często podejmował Ksiądz Kardynał. 
To właśnie z duchowych rozmów ze 
Stwórcą, czerpał siłę do wypełniania 
trudnych zadań, które przynosiła co-
dzienność.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
znałem osobiście. Dobrze pamiętam 
momenty, gdy przyjeżdżał do pallotyń-
skiej kaplicy. Niezwykle kochał on Ma-
ryję. Zawsze, zanim wszedł do kaplicy, 
zatrzymywał się wcześniej przed figurą 
Matki Bożej Saletyńskiej, która znajdo-
wała się w małym ogrodzie. Po wejściu 
do świątyni, klękał przed obrazem Mat-
ki Najświętszej i trwał w modlitewnym 
rozmyślaniu. Wiele razy posługiwałem 
Prymasowi Polski podczas Eucharystii. 
Miałem wówczas wrażenie, że przeby-
wam w obecności kogoś wyjątkowego, 
człowieka głębokiej wiary i wielkiego 
skupienia. Swoje kazania zwykł rozpo-
czynać słowami: „Umiłowane Dzieci 
Boże, Dzieci Narodu Polskiego”.

Z modlitwy czerpał ogromną mi-
łość do każdego, spotkanego na swojej 
drodze człowieka, w każdym widział 
Dziecko Boże. Dla nas,  młodych mini-
strantów,  powodem do wielkiej dumy 
było to, że Prymas podchodził do nas 
i otwarcie rozmawiał z nami o naszym 
życiu, po ojcowsku pocieszał nas. Pod-
czas tych przyjacielskich konwersacji, 
często pytał nas, dorastających chłop-
ców, czy kochamy Maryję.  W pamięci 
utkwiły mi takie oto Jego słowa: „Mary-
ja jest Waszą i moją Matką, jest Królo-
wą Polski, która zawsze prowadzi swoje 
dzieci do Jezusa. Bądźcie zawsze przy 
niej”. Widziałem w Prymasie kapłana, 
który bardzo mocno kochał Kościół, 
kochał swój kraj i z całych sił troszczył 
się o jego losy.

Szczególnie dobrze zapamiętałem 
spotkanie z Prymasem Polski podczas 

obchodów Millenium Chrztu Polski 
na Jasnej Górze. Dokładnie pamię-
tam ten dzień, 3 maja 1966 roku, gdy 
na początku Eucharystii Kardynał 
Stefan Wyszyńskie ogłosił, że przy 
ołtarzu postawiono fotel papieski, na 
którym położono bukiet róż i wielkie 
zdjęcie papieża Pawła VI, któremu 
władze Polski nie wyraziły zgody na 
przyjazd do naszego kraju. Po wypo-
wiedzeniu tych słów wielotysięczny 
tłum wiernych rozpłakał się. Prymas 
wyznał, że do końca miał nadzieję, że 
Ojciec Święty będzie  wśród narodu 
polskiego w tych wyjątkowych chwi-
lach. Mówił też, że Paweł VI, choć 
nie może być tutaj z nami fizycznie, 
łączy się z Polakami duchowo. Wtedy 
rozległy się głośne oklaski licznie ze-
branych wiernych.

Do dziś wspominam ten dzień 
z ogromnym wzruszeniem. Jako 
osiemnastoletni młodzieniec, już 
wtedy dostrzegałem, że  Kardynał 
Stefan Wyszyński to niezwykła oso-
bowość, od której wręcz promie-
niowała świętość i wielka ducho-
wość. Z całego serca dziękuję Panu 
Bogu i Matce Najświętszej za to, że 
mogłem w swoim życiu spotkać, 
obok świętego Jana Pawła Wielkie-
go, jeszcze jednego Świętego, Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, Wiel-
kiego Prymasa Tysiąclecia. Dzisiaj, 
nadal  pełniąc posługę ministranta, 
choć już jako emeryt, służę Panu 
Bogu i Maryi.

Ryszard z Bemowa
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BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO
ŚWIĘCI MIESIĄCA

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 wrze-
śnia 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, 

w parafii Suchowola, z rodziców Wła-
dysława i Marianny z domu Gniedziej-
ko. Ochrzczono go dwa dni później 
w parafialnym kościele pod wezwaniem 
świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
Suchowoli i otrzymał imię swojego stry-
ja, Alfonsa. Zmienił je w seminarium w 
1971 r. Bierzmowanie przyjął 17 czerw-
ca w 1956r. z rąk biskupa Władysława 
Suszyńskiego. Wtedy wybrał imię Kazi-
mierz. W latach 1954-1965 uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej oraz Liceum 
Ogólnokształcącego w Suchowoli. Od 
11. roku życia był ministrantem i służył 
do Mszy św. codziennie przed lekcjami 
w szkole. 

24 czerwca 1965 r. zgłosił się do 
Wyższego Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie, gdzie przez siedem 
lat przygotowywał się intelektualnie 
i duchowo do przyjęcia święceń kapłań-
skich. Musiał także odbyć dwuletnią 
służbę wojskową w specjalnej jednost-
ce dla kleryków w Bartoszycach, gdzie 
był szykanowany przez tamtejsze wła-
dze wojskowe, ponieważ nie pozwolił 
odebrać sobie medalika i różańca. Po 
powrocie do seminarium leczył się 
na tarczycę i serce. 18 kwietnia 1970 r. 
stan zdrowia Popiełuszki pogorszył się. 
W dniu 12 grudnia 1971 r. otrzymał 
święcenia subdiakonatu, a 12 marca 1972 
r. - diakonatu. Święcenia kapłańskie przy-
jął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 
28 maja 1972 r. w bazylice archikatedral-
nej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

25 maja 1979 r. władza archidie-
cezjalna skierowała go do pracy dusz-
pasterskiej przy kościele akademickim 
św. Anny w Warszawie. Prowadził tam 
konwersatoria dla studentów medycyny, 
organizował rekolekcje i obozy o cha-
rakterze rekolekcyjnym oraz kierował 
duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy 
Res Sacra Miser. Był członkiem Krajo-
wej Konsulty Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia, a na terenie archidiecezji war-
szawskiej - diecezjalnym duszpasterzem 
środowisk medycznych. Podjął się rów-
nież opieki duszpasterskiej nad chory-
mi w Domu Zasłużonego Pracownika 
Służby Zdrowia w Warszawie przy ul. 

Elekcyjnej 37, urządzając tam własnym 
sumptem kaplicę i stając się na mocy 
nominacji kurialnej kapelanem. 20 maja 
1980 r. przeniesiono go do parafii św. 
Stanisława Kostki w Warszawie na Żo-
liborzu, gdzie jako rezydent pomagał 
w pracy parafialnej i zajmował się dusz-
pasterstwem specjalistycznym.

Oddzielną kartą życia ks. Jerzego, 
która doprowadziła go do palmy mę-
czeństwa, było jego bezkompromisowe 
zaangażowanie się w duszpasterstwo 
świata pracy, zarówno w okresie tworze-
nia się „Solidarności”, jak i później, gdy 
trwał stan wojenny w Polsce oraz po 
jego zniesieniu. Zawsze kierował się sło-
wami: „zło należy zwyciężać dobrem”. 

Był wielokrotnie przesłuchiwa-
ny w prokuraturze, zatrzymywany 
i aresztowany. Przedstawiono mu 
nawet akt oskarżenia, w którym za-
rzucano mu, że działał na szkodę 
interesów PRL. Postępowanie umo-
rzono w sierpniu 1984 r. Ksiądz 
Jerzy nie zaprzestał swojej działal-
ności, dlatego 13 października 1984 
r. milicja usiłowała doprowadzić do 
wypadku drogowego, w którym ks. 
Jerzy miał zginąć; akcja ta nie po-
wiodła się. Kolejną próbę podjęto 
kilka dni później.

Dnia 19 października 1984 r. kiedy 
ks. Jerzy wracał samochodem z posłu-
gi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został 

zatrzymany i uprowadzony przez trzech 
funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Zdarzenie to miało 
miejsce w Górsku. Cudem ocalał kie-
rowca. Niestety, w dniu 30 października 
1984 r. ze sztucznego zbiornika wodne-
go przy tamie na Wiśle koło Włocław-
ka milicja wyłowiła ciało ks. Jerzego 
Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego 
ciała została przeprowadzona w Bia-
łymstoku, ale pogrzeb, zgodnie z wolą 
katolickiego społeczeństwa, odbył się 
w Warszawie 3 listopada 1984 r. Ks. 
Jerzy Popiełuszko został pochowany 
w grobie przy kościele św. Stanisława 
Kostki. 

Przekonanie duchowieństwa 
i wiernych o męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę 
spowodowało, że kardynał Józef  
Glemp, arcybiskup metropolita 
gnieźnieński i warszawski oraz Pry-
mas Polski, starał się o potrzebne 
zezwolenie Stolicy Apostolskiej 
i powołał archidiecezjalny trybunał, 
który zajął się procesem beatyfika-
cyjnym ks. Jerzego. Proces trwał od 
8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 
r. Natomiast 6 czerwca 2010 r. 
w Warszawie odbyła się beaty-
fikacja ks. Jerzego Popiełuszki. 
Jego liturgiczne wspomnienie wy-
znaczono na 19 października –
w dniu jego narodzin dla nieba.
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W niedzielę, 20 września dzieci 
klas IV z naszej parafii przy-

stąpiły do swojej I Komunii św. Uro-
czystej Eucharystii przewodniczył 
i Słowo Boże wygłosił  ks. proboszcz 
Adam Żurad CSMA.

Obok ołtarza razem z dziećmi 
obecni byli:  przygotowujący dzieci do 
tego wyjątkowego wydarzenia w po-
przednim roku szkolnym – ks. Sylwe-
ster oraz nowy katecheta – ks. Marcin.

„Drogie Dzieci!
Przeżywacie dziś wielką uro-

czystość. Dziś po raz pierwszy 

przystępujecie do Komunii świętej. 
Przyjmujecie do serc Jezusa pod po-
stacią Chleba. Dziś w naszej parafii 
jest wielkie święto” – powiedział na 
początku swego wystąpienia ks. Pro-
boszcz.

Świątynia parafialna i jej oto-
czenie, mimo pandemii, zapełniła 
się licznie wiernymi. Na uroczy-
stość przybyła dyrekcja szkoły, 
wychowawczynie dzieci. Przyby-
li rodzice i chrzestni, rodzeństwo 
i bliscy dzieci.

W dalszych słowach homilii 
zwracając się do Rodziców Ksiądz 

Proboszcz zaapelował, aby byli 
przykładem dla swoich dzieci. 
„Codziennie klękajcie z nimi do 
wspólnej modlitwy, prowadźcie je 
w niedziele i święta do kościoła 
na Mszę św. Wychowujcie wasze 
dzieci w duchu prawdziwie chrze-
ścijańskim”.

INFORMATOR PARAFIALNY

MSZE ŚWIĘTE W NASZEJ 
PARAFII:

 : 

7.00,  18.00

  : 

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00

SOBOTNIA MSZA ŚWIĘTA WIECZORNA 

JEST LITURGIĄ NIEDZIELNĄ

SPOWIEDŹ 15 MIN. PRZED KAŻDĄ 

MSZĄ ŚWIĘTĄ, A TAKŻE W KAŻDĄ ŚRODĘ 

PODCZAS ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 

(19.00-20.00) 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU: W KAŻDA ŚRODĘ PO 

MSZY ŚW. (18.45-20.00)

KANCELARIA PARAFIALNA
GODZINY PRZYJĘĆ:

 17.00-18.00

 17.00-18.00

 17.00-18.00

 19.00-20.00 

(  )

 9.00-10.00

W    

    

TEL. 22 781 14 92

ADRES INTERNETOWY: 
www.marki.michalici.pl

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
W parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze w niedzielę, 20 września 

br. odbyła się, przeniesiona z maja, I Komunia św. dzieci z ZS nr 2 im. Prymasa 

Tysiąclecia.  Natomiast dzieci  z Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Mi-

chalitów w Markach  miały swoją I Komunię świętą w sobotę 3 października br.


