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„Chwała tym, którzy cierpią dla Ojczyzny, którzy nie załamują się”1 – słowa te 
są jednymi z pierwszych zanotowanych przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w zapi-
skach po rozpoczęciu sprawowania nabożeństw patriotycznych2. Ten męczennik 

MGR LIC. GRZEGORZ K. SZCZECINA, studia magisterskie ukończył na Wydziale Teologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 2014. Obecnie jest doktorantem w Instytucie 
Historii Kościoła i Patrologii KUL. Kontakt: grzesszczecina@interia.pl
1. J. Popiełuszko, Zeszyt niebieski, w: Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Zapiski, listy i wywiady ks. 

Jerzego Popiełuszki 1967-1984, oprac. G. Bartoszewski, Warszawa 2010, s. 55.
2. J. Popiełuszko urodził się 14.09.1947 r. w Okopach niedaleko Suchowoli (akt. archidiec. Białostoc-

ka). Po ukończeniu szkoły średniej w 1965 r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. Podczas formacji na okres dwóch lat był powołany do obowiązkowej 
służby wojskowej (1966-1968). Odbył ją w Bartoszycach, gdzie odważnie odznaczał się przywiąza-
niem do Boga i Kościoła. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. Pracował w parafiach archidiec. 
warszawskiej. Od 1980 r. był rezydentem przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoli-
borzu. Po wprowadzeniu stanu wojennego (1981-1983) zaczął odprawiać Msze święte za Ojczyznę, 
które gromadziły tłumy wiernych. W spokojnych i rzeczowych kazaniach bronił godności czło-
wieka i narodu, a przede wszystkim wzywał do dawania chrześcijańskiego świadectwa w trudnej 
i bolesnej rzeczywistości. Organizował pomoc dla rodzin internowanych robotników. Po wielu 
szykanach i prześladowaniach został 19.10.1984 r. porwany i zamordowany przez przedstawicieli 
Urzędu Bezpieczeństwa. Beatyfikowany 06.06.2010 roku. Proces kanonizacyjny rozpoczął się 
20.09.2014 r. w diecezji Crételi we Francji. Zob. E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia błogosławionego, Kraków 2017. Zob. także: M. Kin-
dziuk, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2010; J. Sochoń, 
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komunizmu swą postawą i działalnością oraz przez męczeńską śmierć stał się 
symbolem dziejów naszej Ojczyzny oraz historii Kościoła katolickiego w Pol-
sce lat osiemdziesiątych minionego wieku. Jego kazania, wygłoszone podczas 
comiesięcznych „Mszy świetych za Ojczyznę”, które odprawiał w kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu w latach 1982-1984, były pełne 
ducha miłości do Boga, Kościoła i bliźniego3. Każde z nich obfitowało w treści 
patriotyczne bądź wskazywało na ponadczasową wartość miłości Ojczyzny. 

Aspekty historyczne zawarte w kazaniach błogosławionego, miały na celu 
kształtowanie w wiernych cnoty miłości do Ojczyzny – zgodnie z nakazem IV 
przykazania Dekalogu4. Pewnym miarodajnym elementem tej tematyki jest 
fakt, iż w żoliborskim nauczaniu ks. Popiełuszki termin „naród” spotykamy 
156 razy w 26 jednostkach kaznodziejskich, a termin „ojczyzna” 139 razy w 27 
kazaniach5. Wyjątkowym jest fakt, iż dla błogosławionego wzorem nauczania 
i bazą, z której czerpał inspirację do swoich kazań były słowa Prymasa Tysiąc-
lecia – Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Ich posta-
cie były również dla męczennika komunizmu wzorem patriotycznej postawy, 
a ich myśli można znaleźć w każdym kazaniu ks. Jerzego. Poza tym żoliborski 
kaznodzieja często przywoływał słowa naszych wieszczów narodowych: Adama 

Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, Kraków 2010; M. Kindziuk, 
Ks. Jerzy Popiełuszko, Kraków 2004; E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, 
Warszawa 2009; Cz. Ryszka, Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Kraków 2010; A. Mularska, Święty wśród 
nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kraków 2015; G. K. Szczecina, Aktualność przesłania 
moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, 
Nowy Sącz 2015, s. 21-54.

3. Pełna nazwa: „Msze święte za Ojczyznę i tych, którzy dla Niej cierpią najbardziej”. Idea mszy 
świętych za Ojczyznę jest zakorzeniona w polskiej tradycji. Od czasów króla Władysława Jagiełły, 
kościelnym obyczajem stało się organizowanie mszy świetych i modlitw w intencjach politycznych 
(przed ważnymi bitwami). Papież Klemens XIII nakazał trzydniowe modły za Polskę w 1767 r., 
przed jej pierwszym rozbiorem. Podczas narodowych powstań i zaborów nastąpiło znacznie 
nasilenie nabożeństw „o pomyślność ojczyzny”. Por. J. Sochoń, Tama, s. 125-126; J. Komar, War-
szawskie manifestacje patriotyczne 1860-1861, Warszawa 1970, s. 189-193 n. „Msze świete za Ojczy-
znę” w kościele św. Stanisława Kostki zainicjował ks. prałat Teofil Bogucki w październiku 1980 r. 
Od lutego 1982 r. odprawiano je systematycznie w ostatnią niedzielę miesiąca. Wtedy także ks. 
Bogucki powierzył ks. Jerzemu Popiełuszce ich celebrowanie, wygłaszanie homilii oraz wszelkie 
przygotowania organizacyjne. Kazania z nabożeństw za Ojczyznę, począwszy od stycznia 1982 r. 
do września 1984 r., zostały zarejestrowane, oraz wydane. Zarejestrowano także rozważania mo-
dlitewne (droga krzyżowa), różańcowe i homilie, wygłoszonych w kilku miastach Polski. Por. Z. 
Malacki, Świadek trudnych czasów, w: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kazania 1982-1984, red. Z. Ma-
lacki, Warszawa 2004, s. 6-7; A. Mularska, Święty wśród nas, s. 344-348.

4. Por. A. Lewek, Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie”, 
143(2004), z. 3, s. 476-477.

5. R. Tłuczek, Wizja narodu polskiego w nauczaniu ks. Jerzego Popiełuszki, w: Nauczanie społeczne 
i męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki, red. T. Guz, A. Niedużak, R. Tłuczek, Lublin 2009, s. 166.
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Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila 
Norwida, a także Marii Konopnickiej, Jana Lechonia, Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza czy współczesnych sobie polskich poetów, poruszonych terrorem sta-
nu wojennego6. Podczas wspomnianych już nabożeństw patriotycznych aktorzy 
warszawskich teatrów w specjalnej oprawie dekoracyjnej recytowali wiersze7. 
Teksty te, precyzyjnie dobieranie przez ks. Popiełuszkę, stanowiły znakomite 
uzupełnienie kazań8. Wszystko to, wraz z patriotycznymi pieśniami, było prze-
strzenią pielęgnowania miłości Ojczyzny. Warszawski kapłan swą patriotyczną 
postawą i kaznodziejstwem włączył się w ten sposób w społecznie zaangażo-
wany nurt polskiego kaznodziejstwa, mający w Polsce kilkusetletnią tradycję9.

Wśród patriotycznych elementów w nauczaniu żoliborskim błogosławio-
nego można wskazać m.in. na obowiązek miłowania Ojczyzny. W kazaniu 
wygłoszonym podczas „Mszy świętej za Ojczyznę” 25 kwietnia 1982 r. ks. Je-
rzy zwracał się do Boga „aby zanieść błaganie o wolność w Ojczyźnie (…) 
w piątym miesiącu stanu wojennego, w 134 dniu udręki Narodu.”10. Nauczanie 
męczennika komunizmu było osadzone w realiach ówczesnej codzienności, 
co jest zrozumiałe, dlatego w każdym kazaniu można znaleźć elementy od-
noszące się do danej sytuacji Polaków11. Argumenty uwolnienia Ojczyzny od 

6. Ks. Popiełuszko często przywoływał wiersze Teresy Boguszewskiej (właściwe nazwisko Hanna 
Królak), antykomunistycznej działaczki. 

7. Wiersze recytowali m.in.: Jan Englert, Piotr Fronczewski, Halina Łabonarska, Kazimierz Kaczor, 
Krzysztof Kolberger, Maja Komorowska, Marta Lipińska, Marian Opania, Jarema Stępowski, 
Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Zelnik. Śpiewaków reprezentował m.in. Bogusław Morka a pio-
senkarzy – Piotr Szczepanik, który wykonywał pieśni patriotyczne. Por. Ł. Marek, Msze święte 
w intencji Ojczyzny z udziałem ks. Jerzego Popiełuszki, w: Tyś jest Kapłanem na wzór… Ks. Jerzy 
Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., red. A. Sznajder, Katowice 2010, s. 25; E. K. Czaczkowska, 
T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, s. 166-167.

8. Zob. G. K. Szczecina, Aspekty historyczne w przepowiadaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, „Roczniki 
Teologiczne” 54(2017) z. 4, s. 157-174. Zob. także: J. Kotański, Język miłości, język nienawiści. Język 
homilii księdza Jerzego Popiełuszki a język komunistycznej nowomowy, w: Tyś jest Kapłanem na 
wzór…, s. 49-50; Ks. Jerzy Popiełuszko. Ofiara spełniona. Msze święte za Ojczyznę odprawiane 
w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982-1984, red. G. Bartoszewski, Warszawa 
2004. 

9. P. Burgoński, Polski patriotyzm w dobie komunizmu. Koncepcja patriotyzmu w nauczaniu księdza 
Jerzego Popiełuszki, „Warszawskie Studia Teologiczne” 23(2010) nr 1, s. 241.

10. J. Popiełuszko, Homilia z 25 kwietnia 1982 r., w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, red. 
A. Majewski, Paryż 1984, s. 25-26.  

11. Zob. J. Popiełuszko, Homilia z 27 maja 1984 r., w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, 
s. 178-180. Zob. także: Homilia z 29 sierpnia 1982 r., s. 57-59; Homilia z 26 września 1982 r., s. 65-
68; Homilia z 31 października 1982 r., s. 72-75; Homilia z 26 grudnia 1982 r., s. 88-91; Homilia z 27 
marca 1983 r., s. 110-113; Homilia z 24 kwietnia 1983 r., s. 118-123; Homilia z 25 września 1983 r., 
s. 147-152; Homilia z 27 listopada 1983 r., s. 158-161; Homilia z 9 września 1984 r., s. 196-198; Homilia 
z 24 czerwca 1984 r., s. 155-160.
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zła politycznego i budowania nowej rzeczywistości na bazie chrześcijańskich 
ideałów „Solidarności” oraz nauki społecznej Kościoła, miały mobilizować 
wiernych do uświadomienia sobie obowiązku miłości Ojczyzny12. Dlatego też 
mottem przewodnim kazań i działalności ks. Jerzego oraz duszpasterstwa w ko-
ściele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu było zawołanie „Bóg 
i Ojczyzna”, które zostało umieszone na zewnętrznej ścianie świątyni. 

Obowiązek miłowania ziemskiej Ojczyzny, opiera się na miłości Boga, dla-
tego też błogosławiony w jednym z kazań mówił: „Dziś potrzeba nam odważ-
nego upominania się dla Narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności 
sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego. Nie można tworzyć dziejów bez 
dziejów, nie można zapominać o chrześcijańskiej drodze naszego Narodu. Nie 
można podcinać korzeni naszej ponad tysiącletniej przeszłości, bo drzewo bez 
korzeni będzie się przewracało, jak świadczy o tym wiele przykładów w ostat-
nich dziesiątkach lat (…). Naród chrześcijański musi kierować się sprawdzoną 
przez wieki moralnością chrześcijańską. Narodowi chrześcijańskiemu nie jest 
potrzebna tak zwana moralność laicka, bo jest ona bez oblicza i bez nadziei”13. 
Dlatego też bł. ks. Jerzy Popiełuszko często nawiązywał do dziejów narodu 
polskiego, wskazując na radosne i bolesne momenty Ojczyzny, ukazując tym 
samym na te elementy, które winny rodzić w słuchaczach postawę patriotyczną.

Warszawski kapłan, nauczając o wartości miłości Ojczyzny, wiele miejsca 
poświęcał odwołaniom do wydarzeń historycznych (powstania: styczniowe, 
listopadowe; wojna polsko-bolszewicka, II wojna światowa, powstanie war-
szawskie), które często przywoływał. Służyły one do ukazania nie tylko hartu 
ducha Polaków, bezgranicznej miłości do Boga i Ojczyzny, ale przede wszyst-
kim do przedstawienia podstawowych wartości, które stanowią o człowieku 
i społeczeństwie (prawda, wolność i godność człowieka, sprawiedliwość, so-
lidarność)14. Przywoływane przez męczennika dzieje narodu były źródłem 

12. A. Lewek, Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, s. 479.
13. J. Popiełuszko, Homilia z 27 listopada 1983 r., w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, s. 158.
14. Zob. J. Popiełuszko, Homilia z 25 września 1983 r., w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, 

s. 147-152. Zob. także: Homilia z 26 lutego 1984 r., s. 170-174; Homilia z 27 maja 1984 r., s. 178-181; 
Homilia z 24 czerwca 1984 r., s. 182-185; Homilia z 13 sierpnia 1984 r. Kościół św. Brygidy w Gdań-
sku, w: Siedem nieznanych kazań księdza Jerzego Popiełuszki. Słowa pisane przed śmiercią, red. A. 
Kasica, A. Stec, Kraków 2010, s. 11-18; Homilia z 19 sierpnia 1984 r. Kościół św. Stanisława Kostki 
w Warszawie, s. 21-26; Homilia z 26 sierpnia 1984 r., s. 192-195; Homilia z 9 września 1984 r., w: 
Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, s. 196-198; Homilia z 23 września 1984 r. Kościół św. 
Stanisława Kostki w Warszawie, w: Siedem nieznanych kazań księdza Jerzego Popiełuszki. s. 43-46; 
Homilia wygłoszona 8 października 1984 r. podczas Mszy św. za Ojczyznę w kościele pod wezwa-
niem Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu, w: Tyś jest Kaplanem na wzór…, s. 11-15; G. K. 
Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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nadziei i świadectwa siły oraz wzorem odradzania, nawet z najbardziej tra-
gicznych chwil i wydarzeń. Przywoływana historia miała na celu nie tylko 
pokrzepienie serc, ale wskazywała, gdzie szukać przyczyn klęsk i zwycięstw 
w życiu narodowym. Ks. Jerzy uważał, że tysiącletnie dzieje narodu i państwa 
polskiego stanowią źródło patriotycznej mądrości, dlatego mówił: „Naród nie 
dał się zniszczyć mimo rozbiorów, przegranych powstań i Sybiru, mimo wyna-
rodowienia, rusyfikacji i Kulturkampfu, bo miał mocno zapuszczone korzenie 
w poprzednich wiekach dziejów ojczystych. Nie dał się zniszczyć, bo żywił się 
historią i kulturą poprzednich wieków”15.

Nauczanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki wyraża m.in. troskę o ziemską Ojczy-
znę i jej dziedzictwo w doczesnym wymiarze. Męczennik komunizmu, odwołu-
jąc się w kazaniach do treści ewangelicznych i nauczania Kościoła, wskazywał, 
że miłość Ojczyzny oraz troska o naród nie jest zaprzeczeniem chrześcijańskie-
go dążenia do zbawienia wiecznego, a raczej powinnością. Nauczał, iż kto chce 
wiele uczynić dla Polski, nie może sobą zasłaniać Boga. Kazania głosił w kon-
kretnej rzeczywistości społeczno-politycznej, która warunkowała spojrzenie na 
wartość miłości Ojczyzny jako niezwykle istotną. Ksiądz Jerzy widział w niej 
siłę jednoczącą ludzi w celu troski o dobro wspólne, jakim jest Ojczyzna16. 

Błogosławiony w jednym z kazań powiedział: „Dziś potrzeba nam odważ-
nego upominania się dla Narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności 
sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego. (…) Naród chrześcijański musi 
kierować się sprawdzoną przez wieki moralnością chrześcijańską. Narodowi 
chrześcijańskiemu nie jest potrzebna tak zwana moralność laicka, bo jest ona 
bez oblicza i bez nadziei”17. Słowa te brzmią wyjątkowo donośnie i dobitnie, są 
niezwykle trwałe i aktualne. Współczesne promowanie przez lewicowe nurty 
ideałów m.in. tzw. wolności seksualnej jest tak naprawdę zaprzeczeniem ludz-
kiej godności i uderzeniem w tożsamość człowieka, a co za tym idzie i w naród. 
Żoliborski kaznodzieja, pełen troski i miłości do Ojczyzny tylko w drodze 
realizacji chrześcijańskich zasad, zawartych w Dekalogu, upatrywał prawdzi-
wy rozwój narodu oraz państwa. Wierność Bogu i religijnemu dziedzictwu 

15. J. Popiełuszko, Homilia z 25 września 1983 r., w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, s. 149.
16. G. K. Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie prze-

mian społecznych w Polsce po 1989 roku, Nowy Sącz 20182, s. 187.
17. J. Popiełuszko, Homilia z 25 września 1983 r., w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, s. 148-

149. Zob. Homilia z 27 maja 1984 r., s. 178-180. Zob. także: Homilia z 29 sierpnia 1982 r., s. 57-59; 
Homilia z 26 września 1982 r., s. 65-68; Homilia z 31 października 1982 r., s. 72-75; Homilia z 26 
grudnia 1982 r., s. 88-91; Homilia z 27 marca 1983 r., s. 110-113; Homilia z 24 kwietnia 1983 r.,  s. 118-
123; Homilia z 25 września 1983 r., s. 147-152; Homilia z 27 listopada 1983 r., s. 158-161; Homilia z 9 
września 1984 r., s. 196-198.
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przodków dla bł. ks. Jerzego Popiełuszki była drogą do odnowy człowieka, 
społeczeństwa, a szerzej Polski18.

Wartość miłości Ojczyzny kryje się w znajomości i świadomości historii na-
rodu. Winno to rodzić troskę o wartości duchowe dziedziczone po przodkach, 
które należy kultywować. Dlatego też patriotyzm przejawia się również w trosce 
o kulturę i jej rozwój. Afirmacja dziedzictwa kultury, poszanowanie jej, ale także 
kultywowanie najpełniej wyraża się w wierności korzeniom19. W jednym z kazań 
błogosławiony mówił: „Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się dobro 
duchowe Polaków. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów Ojczyzny bardziej 
niż siła materialna czy granice polityczne. Dzięki kulturze naród pozostał sobą, 
pomimo wieloletniej utraty niepodległości. Duchowo zawsze był niepodległy, po-
nieważ miał swoją wspaniałą kulturę. Kultura polska od początku nosi wyraźne 
znamiona chrześcijańskie. Chrześcijaństwo zawsze znajdowało swój oddźwięk 
w dziejach myśli, twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plasty-
ce, malarstwie, rzeźbie. Kultura polska poprzez wieki brała swoje natchnienie 
z Ewangelii. (…) Dzięki chrześcijaństwu jesteśmy powiązani z kulturą Zachodu 
i dlatego mogliśmy się w historii opierać wszelkim innym kulturom ludów bar-
barzyńskich. (…) Kultura narodu to również moralność”20.

W kaznodziejstwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kwestii szeroko pojętej mi-
łości Ojczyzny przeważały rozważania na temat Polski wolnej od zewnętrznych 
wrogów, przeciwności, ograniczeń, niewoli i ateizacji. Błogosławiony przypo-
minał dziejowe cierpienia rodaków z okresu zaborowej niewoli oraz dążenia 
wolnościowe. Zachęcał do miłości Ojczyzny i dbania o tę „ziemską matkę”. 
Prezentując sylwetki wybranych bohaterów narodowych (św. Maksymilian M. 
Kolbe, Romuald Traugutt) wskazywał na wartości, którymi powinni odzna-
czać się kochający Boga, Kościół i Polskę. Dewiza „Bóg i Ojczyzna” była nie-
rozerwalna z nauczaniem warszawskiego kapłana21. Błogosławiony w trakcie 
jednej z „Mszy świetych za Ojczyznę” mówił: „Naród z tysiącletnią tradycją 
chrześcijańską zawsze będzie dążył do pełnej wolności. Bo dążenia do wolności 
nie pokona się przemocą, gdyż przemoc jest siłą tego, kto nie posiada prawdy. 

18. G. K. Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Nowy Sącz 20182, 
s. 193-194.

19. T. Zadykowicz, The Moral Dimension of Patriotism, „Rocznik Teologii Katolickiej” 16(2017) nr 1, 
s. 88. Zob. Tenże, Patriotyzm jako postawa, w: Etyka żołnierska. Etyka w służbie Ojczyźnie, red. 
K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski, Warszawa 2008, s. 53-58.

20. J. Popiełuszko, Homilia z 25 września 1983 r., w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, 
s. 148 149.

21. G. K. Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Nowy Sącz 20182, 
s. 138-139.
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Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można go zniewolić. Polak miłu-
jący Boga i Ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko 
przed Bogiem. Zbyt wiele mamy tego przykładów w historii zamierzchłej jak 
i współczesnej”22. 

Dlatego też tysiące wiernych przybywało do żoliborskiej świątyni św. Stani-
sława Kostki, by w zniewoleniu systemem komunistycznym prosić Wszechmo-
gącego o wolność Polski i wewnętrzną człowieka. Przez przykład życia, a szcze-
gólnie dzięki męczeńskiej śmierci, bł. ks. Jerzy Popiełuszko ukazał ideał miłości 
Ojczyzny, poświęcenia dla niej cennego daru życia. Stał się świadkiem nie tylko 
wolnej Polski, ale wzorem realizacji postawy patriotycznej dla kolejnych poko-
leń. Jego nauczanie patriotyczne zyskało większą moc i oddziaływanie właśnie 
przez męczeństwo i ukazanie warszawskiego kapłana w chwale ołtarzy.

THE VALUE OF THE LOVE OF THE HOMELAND IN THE 
LIGHT OF THE TEACHING OF BLESSED REV. JERZY 

POPIELUSZKO

Summary

Martyr of communism – Bl. Rev. Jerzy Popiełuszko belongs to the group 
of national preachers who have made a special mention in the history of the 
Church in the Homeland and in the history of the Nation. Among the many 
subjects of his teaching there was also a catechesis on the love of the Fatherland. 
Analysis of the blessed sermons indicates that the patriotic theme was present 
in each of the Żoliborz homilies preached during the famous “Holy Mass. for 
my homeland”. Bl. Rev. Jerzy Popiełuszko devoted a great deal of space to the 
history of Poland (the January, November, Polish-Bolshevik war, World War II) 
to show the sources of crises, heroism and glory of the Nation, and above all 
to show the Christian roots of Poland. He quoted national bards, referred to 
important anniversaries, and recalled the profiles of national heroes (Saint Fa-
ther Maksymilian M. Kolbe and Romuald Traugutt), showing their love of the 
Fatherland as a model for the faithful. In the realization of the values   of the love 
of the Fatherland, the priest from Warsaw saw the way for the liberation and 
good of the Fatherland. In cultivating tradition and caring for national culture, 
he saw the path of love for the homeland. Blessed reminded that every man in 

22. J. Popiełuszko, Homilia z 30 stycznia 1983 r., w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne, s. 100.
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the implementation of his daily duties and in the generational memory cares 
for the good and future of the Fatherland. He indicated that this value comes 
from the fourth commandment of the Decalogue.

Słowa kluczowe: Jerzy Popiełuszko, Msze święte za Ojczyznę, patriotyzm, 
miłość, Ojczyzna, kaznodziejstwo

Key words: Jerzy Popiełuszko, “Holy Mass for Homeland”, patriotism, love, 
Homeland, preaching
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