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Na wstępie proponuję zastanowić się nad znaczeniem słowa rycerz. Obecnie ta nazwę 

można przypisać człowiekowi uczciwemu, bezinteresownemu, który kieruje się prawdą, 

nigdy nie odmawia pomocnej dłoni słabszym i niewinnym, a także osobie wytrwale kroczącej 

przez życie, broniącej własnych ideałów. Najważniejszymi wartościami dla rycerza są: Bóg, 

honor i Ojczyzna. Sądzę, iż ten opis doskonale pasuje do postaci Ks. Jerzego Popiełuszki. 

A oto kilka dowodów, które potwierdzą moje stanowisko. 

Koronnym argumentem jest okazywanie ludziom szacunku  przez kapelana. Wspierał 

on prześladowanych robotników i działaczy związków. Nie oczekując nagrody, pomagał 

osobom, których często nie znał. Odprawiając Msze Święte w Hucie Warszawa, przestrzegał 

strajkujących przed zemstą i nienawiścią oraz modlił się za tych, którzy stosują terror  

i przemoc. Jego słowa potwierdzały czyny. W jednostce wojskowej dla kleryków nauczył się, 

aby nikim nie gardzić i tak właśnie postępował. 

Następnym argumentem jest to, że Ks. Jerzy nie bał się bronić swoich przekonań  

o solidarności ludzkich serc, sprawiedliwości i wolności. Starał się również zwalczać zło. 

Często jego słowa umacniały w człowieku nadzieję i poczucie godności. Nie namawiał nigdy 

ludzi do buntu, a jednak władza uznała go za wroga. Podejmował decyzje ze świadomością 

ewentualnego ryzyka. Słowa Juliusza Słowackiego: „Bo złych inaczej pokonać nie można, 

tylko w śmierci godzinie miłością anioła” odzwierciedlają życiowe przeznaczenie księdza, 

gdyż jego śmierć przyczyniła się do poznania prawdy. 

Kolejnym ważnym argumentem jest umiejętność dzielnego znoszenia bólu przez  

Ks. Jerzego. Jerzy Popiełuszko nigdy nie był okazem zdrowia. Szykany, którym był 

poddawany, wywołały u niego poważne dolegliwości zdrowotne. Zmagał się z nimi aż do 

męczeńskiej śmierci, nigdy jednak nie skarżył się. Jak rycerz znosił swoje cierpienia, 

powierzając się opiece Boga. 

Podsumowując zebrane przeze mnie argumenty, mogę powiedzieć, że ksiądz Jerzy 

Popiełuszko zasługuje na miano współczesnego rycerza. Nie nosił on zbroi i nie władał 

mieczem, ale swoją odwagą udowodnił, że w naszych czasach również można być bohaterem. 

Papież Jan Paweł II tak powiedział o księdzu Jerzym: „Ten kapłan męczennik pozostanie  

na zawsze w pamięci naszego narodu, jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, 

wolności i godności człowieka.”  

 


