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REKOMENDACJA DLA DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ 

 PANA MARKA KĘDZIORKA 

 

Na podstawie doświadczeń własnych, a także zasięgniętych szeroko opinii, mam 

obowiązek oraz zaszczyt wystawić REKOMENDACJĘ dla działalności misyjno-

ewangelizacyjnej Pana Marka Kędziorka. Od 10 lat wbrew rzucanym pod nogi 

kłodom przez złych ludzi, nie ustaje w działalności propagowania nauczania bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki,  realizowanej  z wielkim zaangażowaniem w parafiach całej 

Polski oraz innych miejscach kultu religijnego i narodowej kultury. Czyni to wskutek 

zaproszenia śp. Ks. Zygmunta Malackiego. Popularyzacja materiałów źródłowych 

(czyli nagrań z kazaniami) mobilizuje też do aktywnego działania na rzecz kultu 

męczennika całe grupy jego świeckich czcicieli, oraz wspólnoty i instytucje 

kościelne, co odbywa się przy wielkim wsparciu kapłanów z całej Polski , w tym 

biskupów kilku diecezji.  

Dlatego stanowi idealny przykład apostolstwa świeckich - aktywnej współpracy 

duchownych z osobami świeckimi przy promowaniu postaci świętych i 

błogosławionych naszego Kościoła katolickiego. 

Podczas wspomnianych akcji misyjnych w polskich parafiach wierni mogą także 

usłyszeć słowo świadectwa przybliżające osobę i duchowe dziedzictwo Bł. Ks. 

Jerzego tudzież osłuszeć o nieprzemijalnej aktualności jego homilii oraz obejrzeć 

przejmującą wystawę „Solidarności”, poświęconą jej Patronowi (lub fragmenty 
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materiałów filmowych o nim). Współpraca pana Marka Kędziorka z NSZZ 

„Solidarność” –wielką organizacją związkową, zrzeszającą wiernych z całej Polski, a 

także z Ośrodkiem Dokumentacji Życia i Kultu Ks. Popiełuszki w Warszawie-

najpotężniejszym w Polsce źródłem informacji i wiedzy o Męczenniku jest rękojmią 

rzetelności osoby oraz dzieła. Beneficjenci heoroicznych wysiłków Pana Marka 

Kędziorka podkreślają że niezwykle aktualne przesłanie ks. Popiełuszki , i jego 

świadectwo, (które jest znakiem zwycięstwa prawdy i Ewangelii nad przemocą i 

nienawiścią!) dotarło przez to dziesięciolecie, do miliona wiernych. 

 Jak zauważyli też Pasterze Archidiecezji Warszawskiej „przyniosło z pewnością 

błogosławione owoce życiu duchowym tych osób”. 

 

O czym zaświadczam kładąc swój podpis 

 

 

 

 

Dan w Warszawie, 27 IX      2019                                                                                           o. Mariusz Bigiel SJ 


