
Modlitwa Ks. Piotra Skargi 

Boże, Rządco i Panie narodów,  

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,  

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,  

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,  

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu  

a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże,  

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom  

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,  

byśmy jej i ludowi Twemu,  

swoich pożytków zapomniawszy,  

mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,  

rządy kraju naszego sprawujące,  

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym  

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 

Refleksja na 102. rocznicę odzyskania niepodległości  

 Z powodu przepisów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa nie 

będziemy mogli, jak to miało miejsce każdego roku, obchodzić w naszym kościele 

uroczystości, związanych ze Świętem Niepodległości. Można jednak odwiedzić w 

tym dniu kościół (w którym jest tradycyjna dekoracja związana z tym świętem) i 

pomodlić się w intencji ojczyzny (kościół MB z Lourdes jest otwarty w środę od 

10.00 do 11.30 oraz od 15.00 do 17.00), lub zorganizować modlitwę w domu, w 

gronie rodzinnym. Zachęcam również do uczestniczenia w uroczystościach 

transmitowanych przez telewizję lub Internet. 

 Ze swej strony dzielę się z Wami moimi refleksjami, nawiązującymi do dnia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

” Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus” 

(ks. Piotr Skarga, Kazania sejmowe) - to motto do poniższych rozważań.  

 Każda rocznica odzyskania niepodległości jest wezwaniem, aby dziękować 

Bogu za dar Ojczyzny i za tych, którzy pisali piękne karty historii naszego narodu. 



Często na tych drogach do wolności Ojczyzny i budowania jej wielkości Boża 

Opatrzność posługiwała się zwykłymi, prostymi ludźmi, którzy poprzez mało 

znaczące w oczach innych gesty i codzienną pracę, modlitwę i zaufanie do Boga 

dokonali wielkich dzieł oraz służyli i służą Ojczyźnie. Jako kapłan spotykałem w 

kraju i poza jego granicami wielu takich rodaków, których nie odznaczano 

medalami, ani orderami, choć z pewnością na nie zasługiwali, a ja mogłem czuć 

się duchowo podbudowany ich postawą życiową. 

 Składajmy też Bogu dziękczynienie za ufne serca kobiet polskich, które 

oddawały Bogu i Ojczyźnie wszystko, co najcenniejsze: swych ojców, mężów, 

braci i synów. 

 Należy też niewątpliwie przypomnieć, właśnie w tym dniu, jak wielka jest 

rola rodzinnego domu w przekazywaniu wiary, kultury polskiej oraz uczeniu 

zasad zdrowego patriotyzmu. O wartości społeczeństw, narodów, decydują ich 

wielkie matki i wielcy ojcowie. Lepszej szkoły niż rodzina nie ma i być nie może. 

Tylko zdrowe rodziny tworzą zdrowe społeczeństwo i zdrowy naród. Dlatego, 

obchodząc rocznicę niepodległości, warto podkreślić, jak ważna jest troska o 

rodzinę i dziękować Bogu za wszystkie wartości przekazane nam przez dom 

rodzinny. Warto też postawić sobie pytania: jakie wartości stanowią fundament, 

na którym budowane jest Wasze życie rodzinne, czy jesteście wierni tym 

wartościom, jaka jest atmosfera Waszego rodzinnego domu... Waszym zadaniem 

jest teraz obrona rodziny, bo jest ona dzisiaj poważnie zagrożona. Jeżeli 

pragniecie przekazać Waszym dzieciom podstawowe życiowe wartości, nauczyć 

je miłości do Boga, wierności rodzinnym korzeniom, musicie również wiele od 

nich wymagać. Może dzieci nie wszystko dziś zrozumieją, szczególnie surowość 

tych wymagań, ale na pewno kiedyś, w przyszłości, będą rodzicom wdzięczne.  

 Nie można zapomnieć, jak ważną pozycję w budowaniu narodu polskiego, 

zarówno w czasach niewoli, jak i po odzyskaniu niepodległości, zajmował 

Kościół. Głos Chrystusowego Kościoła był jedyną przestrzenią wolności człowieka 

i całego społeczeństwa (tak było w czasach zaborów, czy w okresie zniewolenia 

czerwonym totalitaryzmem). To Kościół, gdy tylko wolność była zagrożona, 

otwarcie i bez lęku upominał się o prawa Boga i człowieka, bo to one są 

fundamentem prawdziwej wolności narodu. Pamiętamy słowa św. Jana Pawła II 

na Jasnej Górze w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, kiedy mówił: „Tutaj 

zawsze byliśmy wolni", ale też te, cztery lata później, wypowiedziane w tym 

samym miejscu: „Mamy bardzo trudne położenie geopolityczne. Mamy trudne 



dzieje.... Mamy też różne ludzkie słabości, wady i grzechy, i to grzechy ciężkie, o 

których stale musimy pamiętać - i stale z nich się wyzwalać...".  

 Kościół jest przestrzenią wolności człowieka i narodu także wtedy, gdy 

wzywa naród do opamiętania, gdy piętnuje grzechy rządzących i rządzonych. 

Kościół jest najbardziej przestrzenią wolności człowieka, gdy ten klęka u kratek 

konfesjonału, aby zrzucić z siebie najgorszą niewolę - niewolę grzechu. My Polacy 

mamy niestety często problem z korzystaniem z wolności – gubimy się, gdy 

jesteśmy wolni…  

 

 Należy także podkreślić wielką rolę Kościoła w podtrzymaniu, przez lata 

zaborów, nadziei na odzyskanie niepodległości. Jedna wiara jednoczyła Polaków 

mieszkających w trzech zaborach przez ponad 120 lat niewoli. Jedna wiara i jedna 

myśl o niepodległości żyła w sercach Polaków właśnie dzięki Kościołowi.   

Podobną rolę w podtrzymywaniu więzi z Bogiem i Ojczyzną starał się pełnić i pełni 

Kościół również poza granicami, troszcząc się o podtrzymywanie wiary i 

narodowych korzeni. Przykładem może być choćby Wielka Emigracja w Paryżu.   

 

Wiemy z historii, że nasza ziemia ojczysta to ziemia trudnej jedności i 

rozbicie tej jedności zawsze było i jest wielkim zagrożeniem dla Polaków. Dlatego 

warto znów przypominać wołanie naszego rodaka Jana Pawła II: „Ziemio Polska, 

ziemio Ojczysta, zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii”. To słowa, które 

przypominają nam, że jedność z Bogiem jest źródłem budowania jedności narodu. 

Czyż to nie smutne, że często razem jesteśmy tylko na eucharystii, a po wyjściu z 

kościoła nie możemy się porozumieć - w narodzie, w rodzinie, we wspólnocie…  

 Ważne jest nasze współdziałanie i troska o to, aby osobiste ambicje nie stały 

na przeszkodzie trosce o dobro wspólnoty narodowej, rodzinnej, polonijnej – o 

jej rozwój i jedność, aby jak wołał Jan Paweł II „odkrywać to, co nas łączy i co jest 

na pewno większe od tego, co nas dzieli”.   

Wydaje się, że to zadanie jest najważniejsze w dzisiejszej narodowej 

rzeczywistości polskiej, także w naszych rodzinach: szukać tego, co nas Polaków 

łączy, tego co każdą rodzinę umocni, zachowa w jedności i trwałości.  

 Przebywając na emigracji winniśmy być ambasadorami wiary i polskości. 

Pamiętam, jak w polskim kościele w Paryżu zmarły kard. Lustiger mówił do 

zgromadzonych Polaków: „Wy Polacy macie nam tak wiele do oferowania w 

sferze duchowej i dlatego Europa bardzo Was potrzebuje”. Jak my jako Polacy 



spełniamy tę prośbę? Czy wartościami duchowymi, swoją kulturą wzbogacamy 

tych, do których przychodzimy? Wśród których pracujemy? Warto dziś 

odpowiedzieć sobie szczerze na to pytanie. Pozbądźmy się kompleksów, nie 

bójmy się być ambasadorami, posłańcami wiary, Słowa Bożego, nadziei, 

polskości. Umiejmy też dostrzec i przejąć od innych to, co może być wartościowe 

dla nas.  

 Głęboką refleksję na temat: na czym polega miłość do Ojczyzny, znajdziemy 

w pięknym wierszu Mariana Hemara - „Modlitwa”.  

Nie sprowadzaj nas cudem na Ojczyzny łono,  

Ni przyjaźnią angielską, ni łaską anielską.  

Jeśli chcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską,  

Nie wracaj darowanej. Przywróć zasłużoną.  

Nasza to wielka wina, żeśmy z Twoich cudów  

Nic się nie nauczyli. Na łaski bezbrzeżne  

Liczyliśmy, tak pewni, jakby nam należne,  

Aby nas wyręczały z Jej należnych trudów. 

 

Za bardzośmy Ojczyznę kochali świętami.  

Za bardzośmy wierzyli, że zawsze nad Wisłą  

Cud będzie czekał na nas i gromy wytrysną  

Z niebieskiej maginockiej linii ponad nami.  

I co dzień szliśmy w pobok  Niej - tak jak przechodzień  

Mija drzewo, a Boga w drzewie nie pamięta.  

A Ojczyzna codziennie przecież była święta,  

A Ona właśnie była tym cudem na co dzień.  

Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta,  

Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona,  

By drogo kosztowała, drogo zapłacona,  

Żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta.  



By już na zawsze była w każdej naszej trosce  

I już w każdej czułości, w lęku i rozpaczy -  

By wnuk, zrodzon w wolności, wiedział, co to znaczy  

Być wolnym, być u siebie – Być Polakiem w Polsce.  

Aleksandria, sierpień 1941 

 

 Módlmy się dziś za ks. Piotrem Skargą: „Boże, Rządco i Panie narodów(...) - 

błogosław Ojczyźnie naszej". Niech nasza modlitwa za Ojczyznę poparta 

wstawiennictwem Maryi i patronów naszego narodu będzie naszym duchowym 

darem dla Polski i znakiem odpowiedzialności za całe to bogate dziedzictwo, 

któremu na imię: POLSKA.  

 Polecajmy dziś Bogu przez Maryję to nadal trudne nasze dziś i jutro: niech 

trwa nasza więź rodzinna, wspólnotowa i narodowa, z Bogiem i między nami.  

 Dokonujmy naszych wyborów, szczególnie moralnych, w świetle Prawdy, 

którą jest Bóg.  

 Budujmy razem jedność Ojczyzny, jedność naszych wspólnot i rodzin na tym 

fundamencie, którym jest Chrystus, obecny i działający w Kościele.  

 

Niech Pan Bóg błogosławi naszej Ojczyźnie, a Maryja i świeci patronowie niech 

mają ją w opiece. 

 

     Ks. Ryszard 

 

 


