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OBCHODY 103. ROCZNICY ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

W MIERZESZYNIE 

11 listopada 2021 roku. Odnowiony Pomnik Niepodległości w Mierzeszynie.
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Rozważanie ks. Andrzeja Sowińskiego podczas Mszy świętej 
z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Mierzeszyn, kościół św. Bartłomieja Apostoła, 10 listopada 2021 
roku.

KAŻDEGO DNIA MUSIMY 
WALCZYĆ I MODLIĆ SIĘ 

O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

103. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dziś, w wigilię 11 listopada 
2021 roku ogarniamy myślą tę przestrzeń 
dziejową. Myślą, ale też i modlitwą. 
Pamiętamy o wszystkich, dla których Polska 
była najwyższą wartością. Lista polskich 
patriotów i bohaterów narodowych jest 
przeogromna. Ludzi, których znamy z kart 
historii i ludzi, których nie znajdziemy 
w dziejowych spisach postaci zasłużonych. 
To ci, którzy umiłowali ziemię ojczystą, 
wolność, tradycję ojczystą, dla których 
wielką wartością była przyszłość, kolejne, 
nowe pokolenia. Dziś na nowo zatrzymujemy 
się w refleksji nad Polską. Przeszło sto lat 
od odzyskania niepodległości. - Pracowite 
dwudziestolecie międzywojenne. Dramat 
drugiej wojny światowej. Niszczenie polskiej 
ludności, kultury, zabytków, wszystkiego, 
co Polskę stanowi - przez Niemców, 
Sowietów, Ukraińców. A potem czasy 
komunistyczne, przeszło czterdzieści lat 
trudnej i skomplikowanej historii. I nasza 
współczesna wolność. Przeszło trzydzieści 
lat. 

Nasze obecne przeżywanie niepodległości. 
Znów bardzo trudne. Narodowe Święto 
Niepodległości A.D. 2021. To wielka 
niepewność o każdy dzień. Dramatyczna 
sytuacja na wschodniej granicy 
Rzeczypospolitej. Dziś wszyscy pytamy się: 
jak sytuacja potoczy się dalej? Jak zakończy 
się ten kryzys? Myślimy też o sytuacji 
wewnętrznej w Polsce i Europie. Co się 
dzieje? Jaka będzie przyszłość? Wielka 
niepewność! 

Te niepokoje pogłębia także przedłużająca 
się pandemia koronawirusa. Rozpoczęła się 
na przedwiośniu 2020 roku. Przez ten czas 
okryła chorobą wielu naszych rodaków. 
Niestety, kilkadziesiąt tysięcy już umarło na 
skutek choroby covid-19.

Jesteśmy dziś, tu, w naszym kościele 
parafialnym na Mszy świętej w intencji 
Ojczyzny. Wierzymy bardzo, że nasza 

modlitwa jest także wielką formą troski 
o Polskę, o wszystkich Polaków. Ta modlitwa 
w tym trudnym czasie niech trwa dalej, także 
w naszych rodzinach i naszych prywatnych 
rozważaniach.

Cieszymy się, że w naszym regionie, 
gminie, parafii powstały liczne pamiątki 
patriotyczne, które upamiętniają naszą 
Niepodległość. To jest także wyrazem 
naszej miłości do Ojczyzny. Dziś odsłonimy 
i poświęcimy odnowiony pomnik 
Niepodległości w Mierzeszynie. Niech on 
przypomina wszystkim o Polsce, o Ojczyźnie 
wszystkich Polaków. Niech będzie 
wezwaniem do troski o nasz autentyczny 
patriotyzm.

Narodowe Święto Niepodległości A.D. 2021. 
Nasza modlitwa za Polskę. Nasza modlitwa 
za polskich Żołnierzy, Straż Graniczną, 
Policjantów i inne Służby, które bronią 
polskich granic na wschodzie, które bronią 
Niepodległości w tych trudnych dniach 
dziejów ojczystych. Pamiętamy także 
o mieszkańcach tych terenów.

Boże wszechmogący, Panie zastępów, 
padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, 
że przez wieki otaczałeś nas swą 
przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców 
naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców 
i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że 
po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo 
wolnością i pokojem.

W tej chwili, w 103. rocznicę odzyskania 
naszej Niepodległości, kiedy tyle sił potrzeba 
naszemu Narodowi, aby zachować wolność, 
prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha 
Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twą 
miłość, oświeć zaćmione umysły wszystkich 
naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć 
do cierpliwej walki o zachowanie pokoju 
i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni 
własnymi rękami i wzajemną solidarnością 
w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje 
Królestwo w nas, w naszych rodzinach, 
w naszym Narodzie, jak za czasów naszych 
praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy 
i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław 
naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie 
Sprawiedliwy, Boże Wszechmocny. Boże, 
błogosław Polskę! Amen.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Mierzeszyn, 10 listopada 2021 roku
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MODLITWA NA POŚWIĘCENIE ODNOWIONEGO POMNIKA 
NIEPODLEGŁOŚCI W MIERZESZYNIE

10 listopada 2021 roku

Sprawując dziś Mszę świętą w intencji Ojczyzny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 
polecaliśmy dobremu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i świętych 
Patronów, naszych rodaków, bohaterów narodowych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą Ofiarą swojego umiłowanego 
Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną 
wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, 
uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć 
od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę walcząc 
o niepodległość Ojczyzny.

Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas, żyjących, obdarzył hojnym 
błogosławieństwem, abyśmy potrafili żyć już nie tylko dla siebie, ale dla Boga, który nas 
stworzył i będzie nas sądził oraz dla naszych bliźnich oraz przyszłych pokoleń.

Módlmy się:
Panie, Boże wszechmogący, poświęcamy ten odnowiony pomnik ku czci i pamięci tych, którzy 

walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Chcemy przez ten pomnik przypomnieć zasługi naszych 
rodaków, bohaterów narodowych. Niech przykład ich życia zachęci nas do lepszego oddawania 
czci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania naszych obowiązków względem Boga, Kościoła 
i Ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 10 listopada 2021 roku
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Homilia Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa 
Tadeusza Wojdy SAC Metropolity Gdańskiego 
wygłoszona podczas Mszy świętej z okazji 103. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Gdańsk, Konkatedralna Bazylika Mariacka, 11 
listopada 2021 roku.

NIEPODLEGŁOŚĆ OWOCEM 
MĄDROŚCI POLAKÓW!

„Mądrość jest bowiem tchnieniem mocy 
Bożej i przeczystym wypływem chwały 
Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do 
niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej 
światłości, zwierciadłem bez skazy działania 
Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, 
a wszystko może, pozostając sobą, wszystko 
odnawia, a przez pokolenia zstępując 
w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych 
i proroków” (Mdr 7,25-28).

Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Siostry Zakonne i osoby konsekrowane,
Szanowni przedstawiciele Władz 
Państwowych i Samorządowych różnego 
stopnia i godności,
Przedstawiciele Wojska i Służb 
Mundurowych, Harcerze, Poczty 
Sztandarowe, Kombatanci,
Siostry i Bracia!

1. Zasłyszane przed chwilą głębokie 
słowa z pierwszego dzisiejszego Czytania 
liturgicznego, zaczerpniętego z Księgi 
Mądrości, mówią nam czym jest mądrość. Jest 
ona darem Bożym, który wprowadza światło 
w życie człowieka. Jest tchnieniem, mocą 
Bożą, która jest w stanie odnowić człowieka 
i otaczający go świat. Jest potęgą zbliżającą 
ku sobie ludzi i czyniącą ich nawzajem 
przyjaciółmi.

Wielki jest to dar. Bóg udziela go każdemu, 
kto się doń zbliża i o niego prosi. W każdym 
człowieku tli się też naturalne pragnienie 
bycia mądrym. Z mądrości rodzą się postawy 
i zachowania, które budują i umacniają innych. 
Człowiek mądry potrafi słuchać, wybierać 
i podejmować decyzje, które mają na celu 
dobro osobiste i wspólnotowe. Nadto, dobro 
wspólnotowe, społeczne czy też narodowe 
często stawia ponad dobro osobiste.

2. Dzisiejsze święto Niepodległości Polski, 
możemy to powiedzieć, jest owocem tej 

mądrości, która towarzyszyła w szczególny 
sposób tym, którzy walczyli o tę 
niepodległość. Przez długie 123 lat niewoli 
narodowej Polacy próbowali na różne sposoby 
odzyskać niepodległość i czekali że dogodny 
moment nadejdzie. Wielokrotnie zrywali 
się do powstań narodowych, by walczyć 
o wolność. Przelewali krew za wolność 
„naszą i waszą”, wierząc, że innym narodom 
pomagając, własna niepodległość odzyskają. 
Pełni romantycznych natchnień gotowi byli 
cierpieć w imię „wolnej i niepodległej Polski”.

Nie unikali ciężkiej pracy u podstaw, 
rozwijając polską spółdzielczość i gospo-
darczość, widząc w pozytywnej pracy 
mozolną drogę ku suwerenności. Nigdy nie 
utracili nadziei na odzyskanie wolności. 
Wiara wyznawana w trudnych latach niewoli 
narodowej była siłą duchową, która zespalała, 
dodawała sił, mobilizowała do walki, ale i do 
modlitwy, wszak Ona - Polska – jak śpiewali - 
„jeszcze nie zginęła, póki my żyjemy!”.

W końcu nadszedł ten oczekiwany dzień 
niepodległości, i to zupełnie niespodziewanie. 
Pewnie niewielu Polaków przekonanych 
było o tym, że w chwili wybuchu I wojny 
światowej rodzi się nadzieja na suwerenność 
i niepodległość.

Mimo sporów między ugrupowaniami 
politycznymi, mimo rozbieżności zdań 
liderów politycznych ówczesnych czasów 
(jakimi byli Piłsudski, Dmowski, Daszyński, 
czy Witos), ostatecznie 11 listopada 1918 r., 
po wieloletnich zmaganiach o odzyskanie 
niepodległości, Rada Regencyjna przekazała 
władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi 
Piłsudskiemu. Tego dnia wojska niemieckie 
zaczęły się wycofywać z Królestwa Polski. 
Warszawa stała się wolna! A z nią i cała 
Polska! Wolność stała się faktem.

11 listopada 1918 roku spełniło się 
marzenie całych pokoleń Polaków. Oto po 
123 latach niewoli i po dziesiątkach lat 
uporczywej rusyfikacji i germanizacji Polska 
odzyskała niepodległość i stała się wolnym 
i suwerennym krajem na mapie Europy.

3. Gromadzimy się dzisiaj na uroczystej 
Mszy świętej, aby dziękować Panu Bogu za 
naszą Ojczyznę, za dar wiary i wolności, aby 
prosić Go o szczególne błogosławieństwo dla 
naszego kraju i wszystkich Polaków. Czynimy 
to dlatego, że jak wołał Prymas Tysiąclecia, 
Stefan kardynał Wyszyński: „Dla nas po Bogu 
największa miłość to Polska! 



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 43 (467) 15 listopada 2021
5

(S. Wyszyński, Prosimy – wymagamy – 
żądamy, Kraków, 12 maja 1974), a św. Jan 
Paweł II dodawał: „Miłość ojczyzny łączy 
nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice” 
(Rzym, 23 października 1978 roku).

To dziękczynienie jest i powinno być 
dzisiaj udziałem każdej Polki i każdego 
Polaka, niezależnie od pochodzenia i stanu 
społecznego, niezależnie od przynależności 
do takiego czy innego ugrupowania 
politycznego, niezależnie od wyznawanych 
poglądów społecznych czy politycznych. 
Polska jest jedna i jest to nasz wspólny dom, 
który należy kochać, którego należy bronić 
i który należy szanować.

Ten szacunek naszej ojczyźnie należy się 
z racji na wielką ofiarę, ofiarę cierpienia 
i życia, jaką ponieśli ci, którzy walczyli 
o odzyskanie jej niepodległości. Oni nie 
kalkulowali, nie zastanawiali się czy warto, 
ale ofiarowali jej wszystko: życie, młodość, 
talenty, przyjaźnie, odnajdywali dla siebie 
dom ojczyzny niepodległej, ojczyzny swoich 
pragnień, ojczyzny wolnej, w której oni 
i następne pokolenia mogłyby żyć i rozwijać 
się w pokoju.

Oni przekazali nam tę Ojczyznę ufni, że 
ich nie zawiedziemy, że ten wspólny Dom 
będziemy rozwijać i doskonalić, upiększać 
i czynić coraz bardziej przyjaznym, troszczyć 
się o jego rozwój i kreślić perspektywy 
na przyszłość. Jesteśmy spadkobiercami 
jej historii – przypominał kiedyś bł. kard. 
Wyszyński – „i twórcami przyszłych  dziejów 
naszego Narodu. Przed Bogiem i Ojczyzną 
odpowiadamy za to, jakie one będą”. Jest 
to mądrość i odpowiedzialność, która jest 
nam dana i zadana i nad którą powinniśmy 
się nieustannie pochylać. W duchu tej 
odpowiedzialności, ,,Wszystko co jest przed 
Tobą – pouczał bł. Kard. Stefan Wyszyński 
- pozostaje do zdobycia. Życiu, które 
nadchodzi możesz nadać głęboką treść, 
wartość i znaczenie. Zależy to od Twojej 
oceny życia i czasu, od Twojego stosunku 
do pracy, od szacunku dla Twojego umysłu, 
woli i serca, dla twych wartości ludzkich, 
narodowych i chrześcijańskich”. Aby tak 
traktować swoje własne życie, wplecione 
w życie narodu, potrzebna jest nie tylko 
szlachetna wiedza, bystra inteligencja, czy 
praktyczna umiejętność radzenia sobie, ale 
także dalekowzroczna mądrość Boża.

4. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam 

jeszcze jedną ważną sprawę, a mianowicie to, 
że w tej Ojczyźnie każdy ma prawo do bycia 
traktowanym z szacunkiem i godnością. 
Nie wystarczy tworzyć systemy społeczne, 
udoskonalać władzę i administrację, trzeba 
mieć wzgląd na każdego człowieka, zwłaszcza 
tego, który jest w potrzebie, który jest głodny 
i spragniony, który jest przybyszem i nagim, 
który jest chory i w więzieniu. Mamy ich 
wielu w całej Polsce i przy naszych granicach, 
zwłaszcza na wschodzie, gdzie gromadzi się 
coraz więcej uchodźców. Ci ostatni stali 
się zakładnikami nieuczciwych rozgrywek, 
towarem w rękach cynicznych handlarzy. Jest 
to problem, który dotyka nie tylko Polski, ale 
całej Unii Europejskiej. Dlatego z pomocą Unii 
Europejskiej i instytucji międzynarodowych 
oraz z poszanowaniem szlachetnych tradycji 
polskiej otwartości i tolerancji, trzeba szukać 
właściwy rozwiązań tego rosnącego kryzysu 
humanitarnego.

Zachęceni dzisiejszymi Czytaniami 
liturgicznymi, polecajmy Bogu nie tylko 
konflikt na granicy wschodniej, ale i wszystkie 
inne konflikty, które targają naszym polskim 
społeczeństwem i prośmy Go o mądrość 
i jedność. Wyzwania, z którymi musimy się 
mierzyć, nie powinny dzielić, lecz wyzwalać 
w nas szlachetne pragnienia poszukiwania 
właściwych rozwiązań, zgodnie z zasadami 
demokracji i sumienia.

Trudnych i skomplikowanych sytuacji 
i problemów oraz wszystkich spraw Polski 
i Polaków nie lękajmy się zawierzać również 
naszej Matce i Królowej Polski, która przecież 
w historii po wielokroć dała nam jasne dowody 
swojej macierzyńskiej opieki.

5. Dzisiejsze świętowanie niech wyzwala 
w nas pragnienie, aby nasza Ojczyzna 
była zawsze wspólnym dobrem obywateli, 
każdego i każdej z nas, aby mogła pozostać 
szczególnym dobrem przyszłych pokoleń, tym 
niepowtarzalnym darem, który przeniesiemy 
w przyszłe lata, a nawet wieki. Módlmy się 
gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się 
miłością i sprawiedliwością, uczciwością 
i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską 
o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim 
jest wolna i niepodległa Ojczyzna! Amen.

Ks. Arcybiskup TADEUSZ WOJDA SAC
Metropolita Gdański

Gdańsk, 11 listopada 2021 roku
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PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2021

474. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo
475. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
476. Lidia Urban, Gdańsk
477. Maria Fryca, Mierzeszyn
478. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo
479. Krystyna Kucmann, Olszanka
480. Elżbieta i Ryszard Garski, Zaskoczyn
481. Jadwiga Ronowicz, Błotnia
482. Antonina Kisiel, Błotnia
483. Halina Ronowicz, Błotnia
484. Pelagia Malec, Mierzeszyn
485. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
486. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
487. Marta Meier, Mierzeszyn
488. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
489. Eryka Żurek, Domachowo
490. Genowefa Muszyńska, Domachowo
491. Leokadia Krause, Domachowo
492. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
493. Władysław Gajęcki, Domachowo
494. Klara Strąk, Domachowo
495. Elżbieta i Antoni Guzowscy, Domachowo
496. Agata Kucharz, Domachowo
497. Helena Stosio, Domachowo
498. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo
499. Krystyna i Eugeniusz Dziobko, Błotnia
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

w ostatnim czasie...
ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. ANTONI GRZEGORZ KANIEWSKI, zam. 

Mierzeszyn, ul. Gdańska 30, ur. 19 grudnia 2020, 
och. 30 października 2021 (rodzice wyrażają 
zgodę na publikację informacji).

2. MELANIA MARTA SZCZĘSNA, zam. Mierzeszyn, 
ul. Klonowa 2, ur. 8 kwietnia 2021, och. 7 
listopada 2021 (rodzice wyrażają zgodę na 
publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE
Bardzo dziękuję Parafianom i Gościom za 

uczestniczenie w Uroczystości Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego. Dziękuję 
za złożone ofiary w tych dniach, także 
wypominkowe, które przeznaczone są 
w całości na spłatę kolejnych należności za 
prace związane z ułożeniem kostki brukowej 
przy kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

Szczególne podziękowanie dla: pani Marioli 
Baltrukas, państwa Aleksandry i Andrzeja 
Kaczor; dla pana Krzysztofa Peplińskiego; 
dla Liturgicznej Służby Ołtarza (lektorów); 
dla panów zbierających kolektę – Mariana 
Pieczykolana, Grzegorza Fenskiego, Wojciecha 
Temberskiego i Andrzeja Klonowskiego; dla 
panów, którzy przygotowali nagłośnienie: 
Mirosława Szymikowskiego i Marcela 
Szymikowskiego; dla pana Pawła Kłosińskiego 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn.

ks. Andrzej Sowiński
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