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Narodowy Dzień Pamięci Duchownych
Niezłomnych – Lublin, 19 października 2019

W 2018 r. Sejm RP uchwalił nowe święto
państwowe Narodowy Dzień Pamięci
Duchownych Niezłomnych. Na dzień jego
obchodzenia wybrano 19 października.
Święto poświęcone jest upamiętnieniu osób
duchownych żyjących w różnych epokach,
które oddały życie za ojczyznę. Liczną grupę
duchownych niezłomnych stanowią ci,
którzy zginęli z rąk okupantów sowieckich i
niemieckich, ale także ci, którzy
prześladowani byli przez cały okres PRL
przez bezpiekę. Święto obchodzone w
rocznicę zamordowania ks. Jerzego
Popiełuszki przez funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa PRL.

- Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych jest wyrazem hołdu
dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też
męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie
swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski – czytamy w projekcie uchwały.

W całej Polsce, także w Lublinie, zostanie uczczona pamięć Duchownych Niezłomnych.

Program lubelskich obchodów:

17.30 – różaniec w intencji Ojczyzny w Kościele św. Piotra Apostoła w Lublinie (ul.
Królewska 9);

18.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny (Kościół św. Piotra Apostoła, Lublin, ul.
Królewska 9);

19.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul.
Królewskiej.

Dodatki IPN o Duchownych Niezłomnych

Przez Morze Czerwone: cz. I, Kapłani niezłomni (2007)        
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Księża męczennicy w PRL (2009) 

Księża Niezłomni (2010)
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