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Jasnogórska Królowo Polski, Królowo Męczenników, Gaude Mater Polonia. 
Radość wielka jest ogłoszona dzisiaj w Ojczyźnie, Twój oddany sługa ks. Jerzy 
Popiełuszko, został ogłoszony Błogosławionym. W dniu dzisiejszym wielka 
radość zapanowała w Polsce, Błogosławiony ks. Jerzy dał nam prawdziwy 
przykład jak zło zwyciężać dobrem. Przybyliśmy do Ciebie Królowo Polski, 
dzisiaj prosto z tej warszawskiej Beatyfikacji, ale z nietypową pielgrzymką, 
tutaj kończymy rajd motocyklowy za "Wolność waszą i naszą". Za tę wolność i 
prawdę także błogosławiony ks. Jerzy oddał swoje życie.  
 
Rok Kapłański rozpoczął się dany nam przez Ojca Świętego Benedykta XVI, 
przykładem pokornego i skromnego Proboszcza św. Jana Mari Vianneya i 
kończymy przykładem Polskiego męczennika. Obydwaj byli sługami Słowa 
Wcielonego, które głosili z całą mocą, oraz całym życiem. Nie przemilczali w 
tej posłudze tego, co należało powiedzieć. Nie wchodzili także w kompromisy z 
niesprawiedliwością, gdyż tylko taka postawa nie pociąga za sobą 
najpoważniejszych tragicznych skutków dla ludu Bożego, Kościoła i Ojczyzny. 
 
Ciebie Maryjo, w chwili śmiertelnego zagrożenia Rzeczypospolitej podczas 
szwedzkiego Potopu i po cudownej obronie Jasnej Góry, Król Jan Kazimierz 
obrał Królowa swych państw w Katedrze Lwowskiej 1656 roku. Dzisiaj 



podobnie jak w słowach odnowionych Ślubów Narodu Polskiego napisanych 
przez ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1956 roku pragniemy powiedzieć: 
Przyrzekamy uczynić wszystko co leży w naszej mocy, aby Polska była 
rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna. Poddanym całkowicie pod 
Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i 
społecznym.  
 
Dawniej nasi ojcowie, świadomi powagi chwili oraz własnych licznych 
słabości, które prowadziły do utraty niepodległości I Rzeczypospolitej na 
Sejmie Czteroletnim uchwalili budowę Świątyni Opatrzności Bożej oraz, 
zniesienie pomnika hetmana Stefana Czarnieckiego na krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Jest już obecnie wznoszona Świątynia 
Opatrzności Bożej w Warszawie, i przeżywamy dzisiaj trzeci raz Dzień 
Dziękczynienia. pierwsze zobowiązanie zatem już się wypełnia. Gdy I 
Rzeczpospolita utraciła całkowicie swoją państwowość, oraz zaborcy ogłaszali 
kłamliwie w całej ówczesnej Europie, jakoby słowa Tadeusza Kościuszki: Finis 
poloniae. Koniec Polski. Wtedy Reggio Emilia, gdzie powstał Mazurek 
Dąbrowskiego w 1797 roku zaśpiewano jakby w odpowiedzi: Jeszcze Polska 
nie umarła, kiedy my żyjemy!. Umierali na przestrzeni wieków Matko za 
Chrystusa i Polskę Twoje dzieci, ale ich śmierć była złączona ze śmiercią 
Chrystusa która zawsze prowadzi do zmartwychwstania.  
 
Niech ofiara życia Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będzie także 
konkretną realizacją słów naszego Hymnu państwowego; dla Ojczyzny 
ratowania. Te słowa, wypełnił najpierw w sytuacji beznadziejnej, podczas 
Potopu dany jako przykład dla Legionów Polskich we Włoszech hetman 
Stefan Czarniecki, który dotrzymując zobowiązań sojuszniczych, aż z Danii do 
Ojczyzny wracał się przez morze aby ratować Polskę. Podobnie, choć nie 
orężem, ale modlitwą i wychowaniem polskiej młodzieży wróciła z Danii do 
Polski 1920 roku św. Urszula Ledóchowska. Hetman, Stefan Czarniecki i św. 
Urszula Ledóchowska, przybyli jakby symbolicznie obydwoje do Poznania, to 
tam są chrzcielne źródła Polski. Również byliśmy podczas naszego rajdu w 
Poznaniu i na Polach Lednickich, aby odnowić własne przyrzeczenia 
chrzcielne, wspomnieć rok 966 i Mieszka I.  
 
W Dani byliśmy w Jelling gdzie król Harald Sinozęby również około roku 965 
uczynił Duńczyków chrześcijanami. II Wojna Światowa przyniosła jeszcze 
bardziej wyrazisty dowód ofiary składanej na ołtarzu ojczyzny. Należy 
wymienić tutaj tylko dla przykładu ofiary bohaterskiej kampanii roku 1939 



oraz ludobójczych poczynań okupantów Akcji AB-Katyń, które zgotowały 
narodowi polskiemu, Golgotę Zachodu i Wschodu. Takie obozy jak 
Sachsenhausen, Ravensbrück oraz niezliczone inne lagry i łagry stały się 
miejscami składania życia za Polskę. Są także inne i czasami bardzo mało 
znane przykłady Polskiego zaangażowania w pomoc niesiona innym narodom. 
Na Cmentarzu Bojowników Duńskiego Ruchu Oporu Minelunden nieopodal 
Kopenhagi, sąsiadujących ze sobą grobach zostali pochowani Anna i Lucjan 
Masłochowie. Porucznik Lucjan Masłocha, jest tam jedynym cudzoziemcem, a 
Anna jedyną kobietą, z pośród 106 poległych. Oboje zostali zaatakowani przez 
gestapo w nocy z 2-3 stycznia 1945 roku, trzy dni po ich ślubie.  
 
Anna zginęła na miejscu, Lucjan został ranny, zmarł w wyniku odniesionych 
ran w niemieckim szpitalu więziennym. Porucznik Masłocha, który 
trzykrotnie uciekał z kolejnych oflagów, przejął w Danii dowództwo 
Organizacji Podziemnej "Felicja" pod koniec roku 1943 i nadał jej bardzo 
sprawny charakter. Oboje stanowili trzon Organizacji Ruchu Oporu, tam w 
Danii "Felicja" ściśle powiązanej z Polską akcją kontynentalną, Polską 
strukturą Podziemną poza krajem. 
" Nie zapomnijcie naszej śmierci. Nie dajcie jej zmarnować". Te słowa 
umierającego profesora Stanisława Estreichera, jednego z wielu 
aresztowanych w ramach Sonderaktion Krakau, oraz obozu Sachsenhausen, 
są ciągle aktualne. Należy również dzisiaj dostrzec niestrudzonego świadka 
Katynia śp. ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego, także kwietniowe 
wydarzenia pod Smoleńskiem wpisują się w to wołanie abyśmy nie 
zmarnowali ich śmierci. Wspomnieć należy tutaj szczególnie w Roku 
Kapłańskim śp. ks Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego, 
oraz innych księży którzy zginęli w tej, jakże tragicznej dla Polski katastrofie 
lotniczej.  
 
Kończy się powoli Rok Kapłański, i koniecznie należy wspomnieć Golgotę 
polskiego duchowieństwa w obozie koncentracyjnym w Dachau, oraz św. 
Maksymiliana Kolbe w Auschwitz. Niech spojrzenie każdego kapłana kieruje 
się ku przykładowi tych duchownych, którzy nie szukali siebie, ale zawsze 
tylko Chrystusa, który jest wierny Ojcu aż do Najwyższej Ofiary - Samego 
Siebie. Taki przykład kapłańskiego życia dał nam również dzisiejszy 
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. W dniu moich święceń kapłańskich, 
który udzielił mi były więzień obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i 
Dachau śp. ks. Arcybiskup Kazimierz Majdański w Bazylice Katedralnej św. 
Jakuba Apostoła w Szczecinie 25 lat temu, otrzymałem między innymi 



obrazek pamiątkowy od karmelitanki bosej Siostry Miriam od krzyża, są tam 
wypisane słowa czcigodnego sługi Bożego Papieża Jana Pawła II, które to 
słowa ciągle są dla mnie, nieustannym rachunkiem sumienia oraz 
natchnieniem każdego kapłańskiego dnia. Ostatecznie, zawsze potrzebny 
ludziom okaże się tylko kapłan świadomy pełnego sensu swego kapłaństwa. 
Kapłan który, głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się 
modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe 
życie program ośmiu Błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, 
który jest bliski wszystkim, a w szczególności najbardziej potrzebującym. 
 
 
Maryjo, Królowo Polski, Królowo Męczenników, Matko kapłanów, módl się za 
nami. 
 

Ks. Jan Zalewski  
Haderslev-Dania 


