Jerzy Popiełuszko
Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 23 września 1947 roku w Okopach k. Suchowoli (ówczesne woj. białostockie) jako
trzecie z pięciorga dzieci Władysława i Marianny. Na chrzcie otrzymał imię Alfons. W 1965 r. wstąpił do Seminarium
Duchownego w Warszawie. W latach 1966-68 odbył wraz z innymi klerykami służbę wojskową w specjalnej jednostce w
Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1972 r. z rąk Prymasa Wyszyńskiego. Jako duszpasterz pracował w
podwarszawskich Ząbkach, Aninie, a następnie w warszawskich kościołach Dzieciątka Jezus, św. Anny i św. Stanisława
Kostki (od czerwca 1980).

W 1978 r. zostaje duszpasterzem środowisk medycznych w
Warszawie — w czasie dwóch pierwszych papieskich pielgrzymek i
pogrzebu Prymasa kieruje służbą medyczną. Sam przeszedł ciężką
operację tarczycy, ma tzw. niedokrwistość złośliwą i chorobę
żołądka — ze względu na stan zdrowia musi ograniczać pracę
parafialną i u św. Stanisława Kostki mieszka już jako rezydent.
Od sierpnia 1980 związany ze środowiskiem robotniczym. Trochę
przypadkowo (inny ksiądz miał już tego dnia obowiązki) zostaje
wysłannikiem kard. Wyszyńskiego i odprawia nabożeństwa dla
strajkujących z Huty Warszawa. W stanie wojennym wraz z
proboszczem św. Stanisława Kostki, ks. Teofilem Boguckim,
organizuje Msze za Ojczyznę. Od kwietnia 1982 takie Msze
odbywają się systematycznie w ostatnią niedzielę miesiąca.
Jego działalność staje się solą w oku władz. Służba
Bezpieczeństwa próbuje go zastraszyć — m.in. nieustannie
inwigilując, uszkadzając samochód, rzucając kamienie w okno i
organizując prowokację na ul. Chłodnej. Do znajdującego się tam
mieszkania ks. Popiełuszki podrzucono amunicję, materiały
wybuchowe i antypaństwowe publikacje. Na tej postawie ks. Jerzy
zostaje aresztowany (przebywa w Pałacu Mostowskich 1213.12.1983), do procesu jednak nie dochodzi — dzięki zabiegom
Sekretariatu Episkopatu księdza obejmuje amnestia z lipca 1984.
Na temat jego działalności pisze rządowa prasa (m.in. piórem
Jerzego Urbana), trwa też korespondencja między Urzędem ds.
Wyznań i Kurią Warszawską Metropolitalną; rodzi się m.in. pomysł
wysłania ks. Popiełuszki na studia do Rzymu.

19 października 1984 powracający z Bydgoszczy ks. Jerzy zostaje
uprowadzony przez funkcjonariuszy MSW. 30 października z zalewu
we Włocławku wyłowiono zwłoki kapłana. O uprowadzenie,
torturowanie i pozbawienie życia ks. Popiełuszki oskarżono
Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara
Chmielewskiego, skazanych następnie odpowiednio na 25, 15 i 14
lat więzienia.
Archidiecezjalny proces o beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki
rozpoczął się 8 lutego 1997.

