
Patron Solidarności Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest wśród Nas, 

Relikwie z jego Krwi zostały uroczyście wprowadzone do Kościoła pw. 

Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej w dniu 26 marca 2017 roku. 

Uroczystość połączona była z widowiskiem wokalno-muzycznym VIA 

CRUCIS POLONIAE-POLSKA DROGA KRZYŻOWA. 
 
 

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko kiedyś powiedział, 
 

„Solidarność” to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są 

zdolne przemieniać świat” 
 

W dniu 26 marca 2017 roku z największą radością jako „Solidarność” Komisji 

Międzyzakładowej „Glinika” w Gorlicach w obecności Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności” i Przewodniczącego ZR-

Małopolskiej „Solidarności” spełniliśmy to przesłanie, przekazując Parafii pw. 

Miłosierdzia Bożego  w Ropicy Polskiej Relikwie Naszego Patrona 

Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. 
 

Relikwie z Krwi tego Kapłana Męczennika przekazane najpierw KM NSZZ 

„Solidarność” „Glinik” przez Ks. Andrzeja Kakareko Kanclerza Kurii 

Metropolitalnej i Kustosza Relikwii Archidiecezji Białostockiej są wyjątkowym 

darem na Nasze niespokojne czasy, którym możemy się dzielić z członkami 

„Solidarności” i wspólnotami parafialnymi Ziemi Gorlickiej. 
 

Pragniemy aby Nasza wspólna modlitwa przy Relikwiach Patrona „Solidarności” 

Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przynosiła umocnienie na drogach wiary, 

wszelkie potrzebne łaski ludziom „Solidarności”, wszystkim rodzinom, osobom 

starszym, samotnym i chorym, dzieciom i młodzieży i pozwoliła nam wszystkim 

zło dobrem zwyciężyć. 
 

Za nami pozostały niezapomniane chwile wprowadzenia do Kościoła relikwii 

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki połączone z przepięknym 

widowiskiem wokalno- muzycznym VIA CRUCIS POLONIAE - POLSKA 

DROGA KRZYŻOWA. Dzisiejsza uroczystość w sposób szczególny przygotowała 

Nas do  godnego przeżycia męki i zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Przeżyliśmy swoistą ucztę duchową, a w sercach naszych zagościła 

radość, że od dzisiaj z Nami na zawsze pozostanie Nasz Patron, do którego w 

trudnych chwilach będziemy mogli zanieść swoje problemy i prosić o szczęśliwe 

ich rozwiązanie. 

 
 



Przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za błogosławione chwile czci Relikwii 

Naszego Patrona Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, ale nie 

moglibyśmy się cieszyć tą chwilą gdyby nie pomoc i życzliwość wielu osób. Mamy 

tu na myśli Księdza Stanisława Makowieckiego, Proboszcza Parafii pw. 

Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej, koleżanki i kolegów z Komisji Krajowej 

"Solidarności" w Gdańsku, z obecnym na uroczystości Wiceprzewodniczącym 

Jerzym Jaworskim,        z Zarządu Regionu Małopolskiej "Solidarności" z obecnym 

na uroczystości Przewodniczącym Wojciechem Grzeszkiem i 

Wiceprzewodniczącym Jerzym Smołą,  oraz koleżanki i kolegów z Komisji 

Międzyzakładowej "Solidarności" w Gliniku. 
 

Pięknie dziękujemy Przewodniczącemu Komisji Krajowej Piotrkowi Dudzie i jego 

Zastępcom Jerzemu Jaworskiemu i Tadeuszowi Majchrowiczowi za pomoc                         

w pozyskaniu relikwii Naszego Patrona Błogosławionego Księdza Jerzego 

Popiełuszki. Wspólne Nasze działanie to żywy przykład, że zamordowany kapelan 

"Solidarności" pozostawił wśród Naszych szeregów solidarność międzyludzką, 

której wszyscy jesteśmy dzisiaj symbolem. 
 

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe wraz ze sztandarami KM NSZZ 

„Solidarność” „Glinik” w Gorlicach, ZR-Małopolska NSZZ „Solidarność”                             

w Krakowie i Duszpasterstwa Ludzi Świata Pracy w Gorlicach. 
 

Cała uroczystość wzbogacona została o przedstawione widowisko wokalno-

muzyczne  VIA CRUCIS POLONIAE – POLSKA DROGA KRZYŻOWA  

wykonane przy muzyce i produkcji pana Janusza Ryszarda Blecharza z udziałem 

smyczkowej orkiestry kameralnej Pro Artmen pod dyrekcją Prof. Wiesława 

Delimaty, churu Canticum  Canticorum pod kierownictwem Piotra Ciuły, solistów 

Moniki Gębala i Krzysztofa Bigaja, oraz muzyka Ewi-Waldemara Gołębskiego. 

Wszyscy wykonawcy przybyli do Nas z Krakowa. Przepiękne widowisko pomogło 

Nam wszystkim zrozumieć co oznacza  cierpienie, męka i śmierć z miłości do 

drugiego człowieka,  ponadto było niepowtarzalną ucztą duchową i długo 

pozostanie w naszej pamięci. 
 

Jako Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach z całego 

serca dziękuję wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do 

tego, aby Nasza uroczystość w tak piękny sposób się odbyła.  
 
 

          Marek Bugno 
 
 

P.s. 

Zdjęcia z uroczystości w zakładce Galeria. 
 


