
Wprowadzenie Relikwii   

Patrona Solidarności Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła 

pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu- Laskowicach, w 

XXV rocznicę powstania parafii.   

Zapowiedz wystąpienia o dar relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki została złożona 

podczas uroczystej mszy świętej 2 października 2016r w XX rocznicę powstania 

Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska.  

 

 

  

Ksiądz Kanonik - proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego Janusz Nowicki 

23 lutego 2017r w liście do Księdza Prałata dr. Andrzeja Kakareko Kanclerza Kurii 

Metropolitarnej i Kustosza Relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki skierował następujące 

słowa:  

Zwracam się z uprzejmą prośba do Księdza Prałata o przekazanie relikwii 

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, dla parafii pod wezwaniem Świętego 

Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu – Laskowicach. Od dziesięciu lat codziennie 

przed Mszą Świętą wieczorną modlimy się Różańcem w intencji naszej Ojczyzny, a 

każdego 13-stego dnia miesiąca modlimy się w intencji naszej Ojczyzny za 

wstawiennictwem bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.  

Naszym wspólnym pragnieniem jest mieć u siebie w parafii cząstkę naszego 

Błogosławionego a w przyszłości Świętego Patrona, ludzi pracy.  

Parafia nasza jest młoda, w tym roku przeżywamy 25 – lecie istnienia, w większości 

jest to parafia ludzi ciężkiej pracy przemysłu motoryzacyjnego. Jestem przekonany, 



że obecność Jego relikwii w naszym kościele spotęguje miłość do Matki Najświętszej 

i wiernego, coraz piękniejszego oddania się Bogu na wzór Błogosławionego Księdza 

Jerzego Popiełuszki. 

Za możliwość otrzymania relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 

serdecznie dziękuję w imieniu własnym i całej naszej wspólnoty parafialnej.  

Do listu Księdza Kanonika Janusza Nowickiego z wielką radością przyłączyła się 

dolnośląska Solidarność wyrażając miedzy innymi przez Przewodniczącego Zarządu 

Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierza Kimso oraz Przewodniczącego 

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Bogusława 

Jurgielewicza następujące słowa:   

Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” zarejestrowane w Regionie Dolny Śląsk 

powiatu wrocławskiego oraz powiatu oławskiego zwracają się z uprzejmą prośbą do 

Czcigodnego Księdza Kanclerza o przekazanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  

Naszym pragnieniem jest, aby Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – Patron 

Solidarności był obecny w świątyni pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii 

Kolbego w Jelczu - Laskowicach.  

W preambule naszego statutu opieramy swoje działania na gruncie etyki, 

chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzimy działalność w zakresie 

obrony godności, praw i interesów pracowniczych.  

Wielcy patroni Święty Jan Paweł II, Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, Prymas 

Stefan Wyszyński, jako wzorce moralne działań opartych również o zawołanie „zło 

dobrem zwyciężaj”, stają się argumentem w pokornej prośbie o dar relikwii dla ludzi 

pracy z Jelcza-Laskowic i okolic.  

 

Nasza wspólna prośba została wysłuchana!  

7 marca 2017r ks. Andrzej Kakareko Kanclerz Kurii Białostockiej i Kustosz Relikwii bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki odpowiedział tymi słowami: 

„Przewielebny Księże Kanoniku,  

 Z największą radością przekazuję relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego 

Popiełuszki parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Jelczu – Laskowicach. Relikwie 

z krwi tego Kapłana Męczennika są wyjątkowym darem na nasze czasy, którym 

możemy się dzielić ze wspólnotami parafialnymi i zakonnymi. Jak Św. Maksymilian 

jest symbolem męczeństwa Kościoła polskiego w czasach ostatniej wojny, tak ksiądz 

Jerzy znakiem męczeństwa Kościoła i kapłanów w czasach komunizmu.  

 Niech modlitwa przy relikwiach Patrona „Solidarności”, Błogosławionego 

Księdza Jerzego Popiełuszki, przynosi umocnienie na drogach wiary i wszelkie 



potrzebne łaski ludziom „Solidarności”, pracującym w przemyśle, wszystkim 

rodzinom, osobom starszym, samotnym i chorym, dzieciom i młodzieży oraz 

kapłanom posługującym w parafii.”  

Przekazanie Relikwii.  

Podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 24 

kwietnia 2017r we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia w imieniu ks. Kanonika 

Janusza Nowickiego, który w tym czasie był ciężko chory, relikwie odebrał ks. 

Dariusz Janiak.      

 

 

Uroczyste wprowadzenie Relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do parafii pod 

wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu – Laskowicach zostało 

ustalone na 29 października 2017r, podczas głównych uroczystości XXV rocznicy 

powstania parafii.  

Na tą uroczystość z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska, 

pracownicy z wrocławskiej fabryki autobusów postanowili wykonać pamiątkowe 

Krzyże, które podczas głównych uroczystości zostaną przekazane parafianom i 

gościom biorącym udział w uroczystości.  

   



 

 

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc przy sprowadzeniu relikwii bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Panu Bogdanowi Biś, oraz Panu Józefowi Mozolewskiemu 

Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego.  

Relikwiarz w darze dla parafii ufundowała Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.  

 

 

 


