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JUBILEUSZ 102. ROCZNICY ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2020 roku 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trąbki 
Wielkie pan Marek Czerwiński dokonują odsłonięcia pamiątkowej tablicy Jubileuszu 
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej ,,Cudu nad Wisłą”. Kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Mierzeszynie, 11 listopada 2020 roku.
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Kazanie ks. Andrzeja Sowińskiego, proboszcza Parafii św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, wygłoszone 11 listopada 
2020 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Mierzeszynie z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej 
tablicy „Cudu nad Wisłą”, 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

GNIAZDO POLSKIEJ 
NIEPODLEGŁOŚCI

Panie Wójcie Gminy Trąbki Wielkie [Błażej 
Konkol]!

Panie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trąbki 
Wielkie [Marek Czerwiński]!

Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry!

Dziś, 11 listopada 2020 roku, Polacy świętują 102. 
rocznicę odzyskania przez Ojczyznę upragnionej 
niepodległości. Ktoś zapyta, kiedy rozpoczęła 
się owa „walka patriotyczna” o wolność Polski, 
Polski, która została wymazana z mapy Europy pod 
koniec XVIII wieku? Ktoś odpowie, że już twórcy 
Konstytucji 3. Maja ratowali upadającą Drugą 
Rzeczpospolitą. Inni, że to patrioci przełomu XVIII 
i XIX wieku. Jeszcze inni łączyli złudne nadzieje 
z Napoleonem albo Rosją. Jednak trzeba mocno 
podkreślić wagę wielkich, wolnościowych zrywów 
Polaków XIX wieku, które ukazują miłość do Polski. 
Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe... 
A cóż powiedzieć o narodowych patriotach, którzy 
walczyli o niepodległość gorącą modlitwą, piórem, 
muzyką, pędzlem? Przeszło sto lat wielkich 
zabiegów patriotycznych o niepodległość... 

W tej wielości wydarzeń, trzeba jednak odnaleźć 
polską rodzinę, rodzinę patriotyczną, która 
w zaciszu własnych domów przez pokolenia 
przechowywała z wielką czułością to, co Polskę 
stanowi. Polski dom rodzinny. W tym domu była 
zawsze obecna polska mowa, polska tradycja, 
śpiew, kultura, religia. Te wartości reprezentowane 
przez Polaków nigdy nie uległy i nie poddały się 
skrępowaniu zaborców. I tu, w polskim domu, 
w polskiej rodzinie odkrywamy Polskę. Żywą, 
autentyczną Polskę. Oto prawdziwi Polacy, 
patrioci, tworzący Ojczyznę w pięknym zaciszu 
domowego gniazda, gniazda, które było tworzone 
już od czasów Mieszka w źródle Chrztu Świętego, 
w roku 966. Kolejne stulecia tworzyły ów polski 
patriotyzm, który zawsze miał swój fundament 
w zdrowej moralnie rodzinie. Rodzinie, której 
podręcznikiem było i jest Pismo Święte. Rodzinie, 
która na co dzień oddycha modlitwą i wzmacnia 
się sakramentami świętymi. Rodzinie, która 
pielęgnuje tradycję wielu, poprzednich pokoleń. 
Rodzinie współczesnej, która żyje bogactwem 
historii oraz troską o przyszłość. Tak, troską 
o przyszłość! To także jest nasz patriotyzm: troska 
o przyszłość! Troska o nowe, następne pokolenia, 

aby nigdy „nie zatraciły tego, co polskie”. – 
Tutaj odkrywamy ważną prawdę: każdy z nas jest 
odpowiedzialny za Polskę, za jej niepodległość. 
Każdy z nas musi zapisać się na kartach 
historii Polski. Historii wielkiej, i często historii 
skromnej, pozornie nie dostrzegalnej, ale jak już 
powiedziałem, historii ukrytej w polskiej rodzinie, 
w dobrej, szanowanej, polskiej rodzinie, rodzinie, 
w której  jest ciągle tworzona Ojczyzna. Ojczyzna 
dnia wczorajszego i Ojczyzna dziś, Ojczyzna jutra, 
Ojczyzna trwająca zawsze. Ojczyzna wzbogacająca 
się dzięki kolejnym, mądrym pokoleniom!

Bracia i Siostry!
102. rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 2020 rok. Rok światowej 
pandemii, rok narodowych niepokojów... To także 
rok jubileuszu setnej rocznicy wielkiej Bitwy 
Warszawskiej, bitwy, która słusznie określana jest 
przez polskich patriotów „Cudem nad Wisłą”. W 
sierpniu bieżącego roku szczególnie przeżywaliśmy 
wspomnienie tego wydarzenia, wspomnienie 
wielkiego wzmagania Polaków o niepodległość 
Polski. Walki z barbarzyństwem sowieckich 
bolszewików. Rok 1920 to rok „polskiego 
zwycięstwa dla wolności Europy”. 

Pamiętajmy, że wydarzenie odzyskania 
niepodległości – to nie tylko data 11 listopada 
1918 roku! To lata wielkich zmagań, lata wielu 
ofiar, przelewanej krwi, lata powstań narodowych 
na Śląsku, w Wielkopolsce. – I dzięki tej przelanej 
krwi, na żyznej ziemi polskiego patriotyzmu rosła 
Ojczyzna, Ojczyzna kolejnych pokoleń.

Na temat Bitwy Warszawskiej „Cudu nad 
Wisłą” wiele napisano (szczególnie w ostatnich 
latach). Powstały okazałe pomniki i płyty 
pamiątkowe upamiętniające to wydarzenie. Także 
w Skierniewicach ostatnio (9 listopada 2020) 
odsłonięto piękną, patriotyczną, pamiątkę, „Przed 
Bitwą Warszawską 1920”. Te pamiątki są nie 
tylko przypomnieniem historii Polski dla kolejnych 
pokoleń, ale pozostają także konkretnym wyrazem 
wdzięczności dla tych, którzy walczyli o wolność 
i niepodległość Ojczyzny, często składając na jej 
ołtarzu własne zdrowie i życie.

Dziś, 11 listopada 2020 roku Parafianie Parafii 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie odsłaniają 
i poświęcają okazałą tablicę pamiątkową z brązu 
„Cud nad Wisłą”. Nasza niewielka społeczność 
chce także upamiętnić wielkie, chlubne 
wydarzenie narodowe. Chce przyłączyć się do 
wielkiej rzeszy Polaków, którzy żyją historią 
swojego narodu i pragną dla niego autentycznej 
pomyślności. Nowa, mierzeszyńska pamiątkowa 
płyta patriotyczna uzupełnia dwie wcześniejsze, 
tworząc swoisty „tryptyk narodowy”. Pierwsza 
płyta kruchty kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa jest wyrazem wdzięczności Parafian za 
życie i pontyfikat świętego papieża Jana Pawła II. 
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Druga płyta to podziękowanie Opatrzności 
Bożej za Niepodległość Ojczyzny. Trzecia, „dnia 
dzisiejszego” niech przypomina wszystkim 
Polakom gromadzącym się w tym kościele, o 
wielkiej wartości Ojczyzny i obowiązku bronienia 
jej w każdej chwili dziejów narodu. Pamiętajmy, 
przede wszystkim, że niepodległość Polski musi 
być chroniona i strzeżona przez każde pokolenie! 
To obowiązek serca każdego Polaka.

Od wielu miesięcy żyjemy w trudnych czasach 
pandemii. To bardzo wielkie doświadczenie nie 
tylko dla Polski, ale i dla całego świata. Modlimy się o 
ustanie pandemii, o bezpieczeństwo dla ludzkości. 
W tych trudnych miesiącach dostrzegamy jeszcze 
bardziej wspaniałych ludzi, autentycznych 
patriotów zatroskanych o los Polaków. Wymienić 
należy tu całe zastępy oddanych medyków, lekarzy, 
pielęgniarek, studentów medycyny, ratowników 
medycznych, wolontariuszy, i innych, którzy 
często narażając własne zdrowie i życie spieszą 
z samarytańską pomocą bliźniemu. Podziwiamy 
pracę wojska wśród chorych i potrzebujących, 
pracę policji. – Tutaj należy się wielki szacunek 
chociażby dla jednostki naszej policji w Trąbkach 
Wielkich! Dziękujemy młodym ludziom, którzy 
bezinteresownie pomagają ludziom starszym 
i  samotnym. Dziękujemy wszystkim, którzy 
śpieszą z pomocą bliźnim będącym w kwarantannie. 
To jest nasza narodowa duma! 

Moi Drodzy!
Ale niestety! Ostatnie tygodnie w Polsce 

ukazują nam także zupełnie inny, bardzo smutny 
obraz części Polaków. Polaków zbuntowanych 
i wulgarnych. Bo cóż powiedzieć o tych, którzy 
niszczą ducha Ojczyzny. Wielo tysięczne 
manifestacje, gdzie słyszymy i widzimy hasła 
pełne nienawiści, wulgaryzmów, przekleństw. 
Niszczenie kościołów, profanowanie krzyży 
i pomników narodowych. Oklejone domy 
i samochody wulgarnymi tekstami. Czy to są 
Polacy? Kto ich tego nauczył? Każdy ma prawo 
do protestu, manifestacji. Ale czy ma prawo do 
niszczenia innych osób? Czy ma prawo niszczenia 
tego co Polskę stanowi? Takich postaw historia 
Polski nie doświadczyła od własnych obywateli na 
przestrzeni całych dziejów. Polskie ulice po których 
przechodziły procesje Bożego Ciała, polskie ulice, 
na których walczyli polscy patrioci o wolność 
Ojczyzny stały się ulicami pogardy, poniżenia 
bliźniego, poniżenia człowieczeństwa! Dziś Polska 
jest zniewolona przez grupy niebezpiecznych, 
wulgarnych awanturników, którzy sami znaczą się 
znakami pogardy.

Oto dwa obrazy Polski! Polski wspaniałej, 
patriotycznej, Polski, która walczy o dobro i życie 
każdego obywatela. I drugi obraz, jakże odmienny: 
ludzi przesiąkniętych złem, nienawiścią, 
zepsuciem, nie do opisania wulgaryzmem! 

Niszczących to, co stanowi kulturę i bogactwo 
narodu!

Drodzy Bracia i Siostry!
Rok setnej rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Rok 

wielkich patriotów, wspaniałych Polaków! Ale 
także rok wielkiego zniewolenia i doświadczenia 
Polski przez grupy zagubionych ludzi (często 
młodych)! W tej chwili dziejów Narodu pozostaje 
nam przede wszystkim modlitwa, żarliwa 
modlitwa! Zakończmy więc nasze dzisiejsze 
rozważania wołaniem do Boga!

„Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II powierzamy Ci nas i naszą Ojczyznę. 
Pomóż nam kochać to, co ojczyste: nasze korzenie, 
historię, tradycję, język i polskie krajobrazy, 
a przede wszystkim kochać naszych rodaków – 
niezależnie od tego, czy podzielamy ich poglądy, czy 
nie. Ucz nas mądrego wykorzystywania wolności, 
ucz nas solidarności i odpowiedzialności za nasze 
wspólne dziedzictwo. Spraw, żebyśmy wszyscy 
byli ludźmi sumienia, czyli słuchania Twojego 
głosu – nawet kiedy jest bardzo wymagający; 
żebyśmy nazywali po imieniu dobro i zło, a nie 
zamazywali granicy między nimi; żebyśmy dobro 
w sobie i wokół siebie rozwijali, a wobec zła nie 
pozostawali obojętni, ale je przezwyciężali. Pomóż 
nam odważnie podejmować odpowiedzialność za 
sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne 
i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, 
w duchu ewangelicznej solidarności: ‘jeden 
drugiego brzemiona noście’. Strzeż nas i oświecaj, 
żebyśmy nie dali się zwieść wizji szybkiego zysku 
kosztem innych i żebyśmy opierali się wszelkim 
pokusom wyzysku.

Daj nam Twoją łaskę, żeby każdy z nas – na miarę 
swojego powołania – angażował się w budowanie 
Królestwa Bożego w rodzinie, w społeczności i w 
całej Ojczyźnie. Odnawiaj nasze umysły i serca, 
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, 
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych, 
i troska o dobro wspólne.

Prosimy, ześlij swojego Ducha, żeby wciąż 
odnawiał oblicze ziemi,  tej ziemi!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!” 
Bracia i Siostry!
Dziś, w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości, prośmy Dobrego Boga o nowy „Cud 
nad Wisłą”. O cud w sercach wszystkich Polaków. 
Niech nasze współczesne pokolenia wniosą 
w ojczyste dzieje jak najwięcej dobra, poszanowania 
bliźniego, wspaniałego człowieczeństwa. Amen. 

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Mierzeszyn, 11 listopada 2020 roku
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POŚWIĘCENIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY JUBILEUSZU 
100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ „CUDU NAD WISŁĄ”

Mierzeszyn, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 listopada 2020 roku

Bracia i Siostry, sprawując dziś Świętą Eucharystię, polecamy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, 
którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, w obronie jej wolności i niepodległości a zwłaszcza bohaterów narodowych 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku „Cudu nad Wisłą”.

Prosimy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą Ofiarą swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. 
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 uczyć się od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę.

Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas, żyjących, hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili 
żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie sądził.

Módlmy się:
Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś 

ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił 
Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, która rodzi zazdrość i śmierć.

W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy oddali swe doczesne życie w obronie 
ludzkiej godności oraz wolności Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały.

Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, 
jak Twój Syn nas umiłował.

Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez 
Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował.

Panie, Boże wszechmogący, poświęcamy tę tablicę + ku czci Bohaterów Narodowych Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 
Chcemy przez tę tablicę przypomnieć zasługi naszych Rodaków. 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


