Bądź, Jerzy, ze mną 
(jest to parafraza modlitwy św. Patryka – “Bądź, Jezu, ze mną, ogarniaj mnie ze wszystkich stron”)
Błogosławiony już wkrótce ksiądz Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarą w swojej kapłańskiej posłudze u Św. Stanisława Kostki w Warszawie, na Żoliborzu, odwołał się do Chrystusa w Eucharystii, w znaku Krzyża, w słowie Bożym po to, aby ukazać moc Bożo-ludzkiej i międzyludzkiej solidarności serc, pokonać lęk, ożywić nadzieję, tworzyć przestrzeń wolności,  opierając się na  prawdzie zawartej w prostych i mocnych słowach. Uczestnicy Mszy świętych za Ojczyzną czuli się sobą we wspólnocie. System komunistyczny niszczył człowieka jako osobę obdarzoną sumieniem, godnością, honorem, powołaniem do świętości i życia wiecznego; rozbijał zarazem autentyczne wspólnoty, popierając różne formy przestępczego wspólnictwa. Stan wojenny był kulminacją kłamstwa i przemocy. W odpowiedzi ksiądz Jerzy głosił odwieczną prawdę Ewangelii i świadczył dobroć skrzywdzonym, prześladowanym, cierpiącym, biednym. Ewangelia prawdy, miłości i życia połączyła się w kapłaństwie księdza Jerzego z cierpieniem. On sam chory rozumiał chorych, prześladowany rozumiał prześladowanych, skrzywdzony współczuł krzywdzonym. Mam w oczach jego wątłą sylwetkę, słyszę lekko schrypnięty głos, czuję uścisk dłoni. Swoją słabość umiał ksiądz Jerzy oddać Chrystusowi i przez to stał się Bożym narzędziem zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem.
Wiara, prostota, odwaga i męstwo księdza Jerzego służyły odnowie życia wewnętrznego, duchowego tych ludzi, z którymi się spotykał, a jednocześnie odnosiły się do polityki rozumianej jako roztropna troska o wspólne dobro. Zadaniem kapłana jest prowadzić ludzi ku Bogu i tworzyć na ziemi takie warunki w postaci cywilizacji miłości i życia, aby doczesność stała się drogą do wieczności. Wzorami dla ks. Jerzego byli: św. Maksymilian Maria Kolbe i słudzy Boży ksiądz Prymas Stefan Wyszyński oraz Ojciec Święty Jan Paweł II. Miłość do Ojczyzny jest konsekwencją wierności Chrystusowi i Matce Najświętszej. Wierność kapłana jest i odpowiedzią na wierność Chrystusa, i uobecnieniem Chrystusowej wierności. Dlatego ksiądz Jerzy nie chciał opuścić ludzi sobie powierzonych i szukających w nim pomocy, oparcia, solidarności i współczucia. Zarzucano księdzu Jerzemu “mieszanie się do polityki”. Podobny zarzut dotknął w XVII stuleciu księdza Piotra Skargę. Ksiądz Skarga odpowiedział: “rzecze kto: ksiądz się wdawa w politykę!? – wdawa, i wdawać się winien; nie w rządy jej, ale w zatrzymanie, aby jej grzechy nie gubiły i dusze ludzkie w niej nie ginęły”. Gdy politykę w Polsce gubiły liczne grzechy, obojętność wobec zła byłaby tchórzostwem. Pod tym względem zresztą sytuacja w Polsce postkomunistycznej, gdy PRL przepoczwarzyła się w III RP, nie uległa zmianie. Czyli wstawiennictwo błogosławionego od 6 czerwca księdza Jerzego ma dzisiaj szczególne znaczenie, bo wciąż trzeba ratować ludzi i wspólne dobro tak materialne, jak duchowe.
Jan Paweł II nazwał księdza Jerzego “patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary życia”. Wielkie słowa papieża wskazują na europejską rangę męczeństwa księdza Jerzego. Bo oto buduje się w Europie nową wieżę Babel – pogański, socjalistyczny, totalitarny twór Unii Europejskiej. W duchu nauczania księdza Jerzego trzeba więc stanąć do boju, a “bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem samym”, jak powiedział na pogrzebie ks. Ignacego Skorupki płomienny kaznodzieja warszawski ks. Antoni Szlagowski, późniejszy arcybiskup. W duchu wdzięczności wobec księdza Jerzego trzeba być wiernym  jego przesłaniu.
Ponieważ ksiądz Jerzy mówił o pojednaniu i porozumieniu, istnieje pokusa, aby uczynić z niego patrona “okrągłego stołu” i III RP. Tymczasem umowa bez prawdy i odpowiedzialności jest zdradą, jest porozumieniem przestępczym, a tego właśnie jesteśmy świadkami w Polsce. Szczególnie jest mi bliskie i ważne dla mnie wstawiennictwo księdza Jerzego w sprawie obrony życia ludzkiego od poczęcia po naturalną śmierć oraz w sprawie intronizacji Jezusa Chrystusa jako Króla Polski.
Tylko Chrystus obecny w Kościele może i chce nas uratować. Mówił to i mówi męczennik niebawem błogosławiony ksiądz Jerzy.
Beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki w roku kapłańskim ukazuje wierność Chrystusa i wierność kapłana w posłudze, którą ksiądz Jerzy spełniał, “opatrując rany serc złamanych”. Wyobraźnia i wrażliwość miłosierdzia księdza Jerzego oznaczały współczucie z cierpiącymi, dzielenie się z potrzebującymi pomocy, trwanie na posterunku pomimo zagrożenia życia. Ksiądz Jerzy chciał być wierny tak jak Chrystus. Motywem kapłańskiej wierności była prosta i głęboka wiara. Wychowany w pobożnej rodzinie chłopskiej umiał z różnymi ludźmi nawiązać kontakt koleżeński, przyjacielski, duszpasterski, nie dzieląc ludzi na swoich i obcych, ważnych i nieważnych. Nikogo nie nienawidził, ale jasno określał zło i dobro. Widziałem w nim przyjaciela, który gotów jest pomagać, dzielić się tym, co ma; pytał: może potrzeba ci czegoś dla ciebie lub twoich podopiecznych? I zaraz coś dawał. 
Byłem zaproszony przez niego do współpracy u Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w lecie roku 1983.
Widziałem, z jaką pokorą i odwagę budował wspólnotę, którą określał “solidarnością serc”. Cenił swoją kapłańską godność i swój polski honor. “To byłoby poniżej mojej godności” - mówił, gdy pytałem go, czy chce się tłumaczyć i usprawiedliwiać wobec fałszywych oskarżeń.
Świadectwo życia, wiary, modlitwy, cierpienia i męczeństwa ks. Jerzego sprawiło, że mówiłem razem ze św. Janem Chrzcicielem: “on ma wzrastać, ja zaś umniejszać się”. Po Bogu wdzięczność za księdza Jerzego należy się jego rodzicom, a zwłaszcza mądrej i dzielnej matce Mariannie, a także księdzu prałatowi Teofilowi Boguckiemu proboszczowi u Św. Stanisława Kostki. 
Świętość jest dziełem Bożej łaski, owocem współdziałania świętego z Bogiem, który jest źródłem świętości. Świętość urzeczywistnia się w Kościele świętym i apostolskim, który przez swoje wybrane dzieci prowadzi ku świętości tych, którzy wierzą w świętość i świętości pragną tak dla siebie, jak dla innych. Ksiądz Jerzy brał świętość ze źródła i ją dawał.
ks. Stanisław Małkowski

