
POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

 

30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku 

miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii Polski,  

a jednocześnie wpisuje się w tę historię.  

Bo męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki – dziś Błogosławionego – to ważna karta  

w dziejach naszej Ojczyzny. 
 

 W ostatni listopadowy wieczór, kiedy Kościół czci męczeństwo Apostoła Andrzeja, 

poświęcona została tablica ku pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, 

pochodzącego z białostockiej diecezji.  

 
 

Tablica została odsłonięta w bocznej ścianie Kaplicy, gdzie przed laty, zostały zamurowane 

szczątki ciała zamęczonego Kapłana. 

Inicjatorem zachowania tychże szczątek – dziś relikwii – był Pan Doktor Jan Szrzedziński, 

który także uczestniczył w uroczystości. Fragmenty pobrane podczas sekcji, 

przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej, uczelnia 

przechowywała do 1986 roku. Pewnie zostałyby zniszczone, gdyby nie doktor Jan 

Szrzedziński, jeden z lekarzy biorących udział w sekcji. To on przekazał szczątki ks. Jerzego 

Popiełuszki wraz z dokumentacją lekarską, księdzu Gisztarowiczowi i siostrze Laurencji 

Fabisiak, która była wówczas zakrystianką w parafii św. Rocha.  

Wszystko było robione w ścisłej tajemnicy. Już wówczas panowało przekonanie, że należy 

zachować te szczątki dla przyszłych pokoleń.  

Zachowane fragmenty ciała ukryto w drewnianej skrzynce, którą wmurowano w ścianę 

budowanej właśnie kaplicy przy ul. Stołecznej. Dołączono także dokumenty potwierdzające 

ich autentyczność. Podpisali je m.in. ks. Cezary Potocki, ówczesny kanclerz kurii,  

dr Jan Szrzedziński, s. Laurencja Fabisiak, ks. Jerzy Gisztarowicz i inż. Franciszek 

Toczydłowski, który pracował przy budowie kaplicy.  



 
 

Mszy Świętej , koncelebrowanej przewodniczył Jego Ekscelencja, Ksiądz Arcybiskup Edward 

Ozorowski, Metropolita Białostocki. 

Swoim udziałem w uroczystości zaszczycili: 

Ks. Infułat Adam Krasiński - Wikariusz Generalny Archidiecezji Białostockiej,  

Ks. Prałat Wacław Lewkowicz - Kantor Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, głoszący 

homilię podczas Mszy Świętej, 

Ks. Kanonik Tadeusz Żdanuk - proboszcz parafii Św. Rocha. 

Obecny był także ks. Leszek Mariusz Jakoniuk - sekretarz Ks. Arcybiskupa 

 

 
 

Pośród dostojnych gości, obecna była Matka Generalna Weronika Mackiewicz, która 

powitała wszystkich uczestników, zebranych w Sanktuarium. Matce Generalnej 

towarzyszyła Siostra Jolanta Jankowiak – wikaria generalna. Obecne były Siostry ze 

wspólnoty przy Sanktuarium, z przełożoną  domu Matką Lucjaną Puciłowską na czele,  

oraz Siostry z pozostałych białostockich wspólnot.  

Nie zabrakło też Rodziny Misyjnej. 

 

    
 



Ksiądz Prałat Wacław Lewkowicz, w kazaniu, przypomniał historię zachowanych cząstek 

ciała ks. Jerzego Popiełuszki. 

 

Jego Ekscelencja w swoim słowie, kończącym celebrę, podkreślił, że złożenie szczątków 

księdza Jerzego w Kaplicy, było jakby miejscem Jego pogrzebania. Najświętsza Ofiara, 

sprawowana na Ołtarzu Pańskim jest związana z męczeństwem Ks. Jerzego Popiełuszki, 

które to męczeństwo miało udział w Męce Jezusa Chrystusa, która jest bezkrwawo 

powtarzana w każdej Mszy Świętej. 

 

 
 

Poświęcenia tablicy dokonał Ks. J. E.  Abp Edward Ozorowski. 

 

 
 



W odsłonięciu tablicy uczestniczyła Matka Generalna Weronika. 

 

 

Na zakończenie uroczystości Ksiądz Arcybiskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa,  

zaś wszyscy uczestnicy uczcili relikwie bł. Księdza Jerzego. 

   
 

Poniżej – odsłonięta tablica ku czci bł. Księdza Jerzego Popiełuszki  

oraz Matka Weronika Mackiewicz i Pan dr Jan Szrzedziński. 

 

  



    

 

Dziękujemy Panu Bogu za dar przeżycia tej uroczystości. 

Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich Świętych i Błogosławionych! 


