
Wspomnienie o śp. ks. Prałacie Andrzeju Miszewskim 
 

 

4 października 2020r. odszedł od nas do Domu Ojca  

śp. ks. prałat Andrzej Miszewski, wieloletni proboszcz 

naszej parafii. 

Odszedł w niedzielę – Dzień Pański – w który tak wiele 

razy był pośrednikiem między Bogiem a parafianami 

sprawując najświętszą Eucharystię. Odszedł w miesiącu 

różańcowym, otoczony płaszczem Najświętszej Pani 

Naszej Chmieleńskiej, której był tak wiernym czcicielem. 

Wierzymy, że Miłosierny Bóg przyjmie Go do Swojego Królestwa i wynagrodzi za wierna służbę  

i wszelkie dobro które uczynił w ciągu swego życia. Ufamy, że z Nieba będzie wspierał naszą 

parafię swoim wstawiennictwem. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! 
 

Andrzej Miszewski przyjął święcenia kapłańskie w 1963 r. W drugim roku kapłaństwa, w latach 

1964-1965, był wikariuszem w Chmielnie u boku ks. proboszcza Alojzego Karola Porzyńskiego. 

Przez kilka następnych lat pełnił posługę w mniejszych ośrodkach, a następnie przez wiele lat był 

kapłanem w Gdyni, gdzie pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego. W latach 1973-1984 

kierował centralnym Gdyńskim Duszpasterstwem Akademickim „GODA” przy parafii NSPJ. W 

okresie stanu wojennego organizował wiele akcji pomocy represjonowanym. Za wybitne zasługi 

dla Gdyni został odznaczony Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 2005 r.  Kapituła 

Medalu wskazała na cechy ks. Miszewskiego, uzasadniające przyznanie tego wyróżnienia: 
 

- Dzięki swojej niezwykłej osobowości i pracy ks. Miszewski stworzył jeden z najliczniejszych i 

najprężniej działających ośrodków duszpasterstwa akademickiego Pomorza. Przyciągał młodzież 

i studentów ogromnym zapałem do wspólnych działań, pogodą ducha, poczuciem humoru, 

partnerskim podejściem do swych wychowanków, braterstwem i otwarciem na potrzeby innych 

ludzi. Ks. Miszewski inspirował do różnorakiej działalności, a gdy podejmujący ją natrafiali na 

trudności, poczuwał się do udzielania wszelkiej pomocy. Wiele zawdzięcza mu gdyńskie 

środowisko niezależnego harcerstwa, które wykluło się na terenie GODY, a także istniejące swego 

czasu Duszpasterstwo Ludzi Pracy oraz wiele innych inicjatyw. 
 

- Jego program duszpasterski łączył w sobie troskę o kultywowanie tradycji religijnych, 

narodowych i regionalnych z bardzo otwartym, często spontanicznym stylem dyskusji i 

poszukiwań intelektualnych skupionej wokół GODY młodzieży. Szczególnym hartem ducha ks. 

Miszewski wykazał się w latach stanu wojennego organizując wielokierunkową akcję pomocy 

prześladowanym. W świetle praw stanu wojennego wiązało się to z ryzykiem co najmniej 

aresztowania. Ksiądz Miszewski takie ryzyko wielokrotnie podejmował niosąc pomoc różnym 

ludziom bez względu na ich związek z duszpasterstwem, czy nawet Kościołem w ogólności. 
 

W latach 1986-1993 był proboszczem w Rumii-Janowie. Po reformie administracyjnej biskup 

pelpliński Jan Bernard Szlaga powierzył mu probostwo w Nowej Karczmie.  

W latach 1994 - 2014 był proboszczem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie. W tym 

czasie Bóg pobłogosławił parafię trzema powołaniami kapłańskimi. Do seminarium wstąpili: ks. 

Karol Misiurski –w 2003 r., ks. Maciej Gizela - w 2011 r. i ks. Paweł Dułak - w 2014 r. 

Ksiądz Miszewski dbał o to, by świątynia chmieleńska była miejscem sacrum, a msze św. i 

nabożeństwa odbywały się z powagą i godnością. Zadbał o odnowienie paramentów liturgicznych, 

tabernakulum, o relikwiarz św. Piotra. Dopomógł w pozyskaniu dla parafii relikwii św. Siostry 

Faustyny.  

W okresie jego zarzadzania parafią zostały poddane konserwacji wszystkie ołtarze, 

przeprowadzony został remont okien i organów, wymiana dachu na nowy, odnowienie ogrodzenia 

kościoła. Wybudowana została także kaplica przedpogrzebowa przy cmentarzu parafialnym. 

Początkowo w pracy duszpasterskiej przez kilka lat wspierał go tylko ksiądz senior Dudek, później 

miał już do pomocy wikariuszy. Przez wiele lat był katechetą w szkole chmieleńskiej i pomagał 

nauczycielom w pracy wychowawczej. Cieszył się szacunkiem księży dekanatu kartuskiego, którzy 

w latach 2004-2007 powierzyli mu obowiązki dziekana.  

Za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz wkład w rozwój gminy w 2010 roku otrzymał „Perłę 



Kaszub", a za troskę o chorych i potrzebujących wsparcia w 2012 roku został odznaczony 

Medalem im. Matki Teresy z Kalkuty.  

Po przejściu na emeryturę wspierał chmieleńskich duszpasterzy jako rezydent. 
 

W środę 30 września został przetransportowany do szpitala w Kartuzach i następnego dnia do 

szpitala zakaźnego w Gdańsku z powodu wykrycia zarażenia COVID-19.  

14 października skończyłby 81 lat.  

 

We wtorek 13 X, po Mszy św. pogrzebowej pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Pelplińskiego 

Dr Ryszarda Kasyny, ks. prałat Andrzej Miszewski spoczął na Cmentarzu Parafialnym w 

Chmielnie, żegnany przez Biskupów Pelplińskich, duchowieństwo Dekanatu Kartuskiego i 

licznych wiernych.  

 

Będziemy pamiętać o Nim w naszych modlitwach! 

  

Relacje z uroczystości pogrzebowych dostępne są na stronie internetowej Radia Głos: 

z pożegnania parafialnego 12 X ⇒ tutaj 

z pogrzebu 13 X  ⇒ tutaj 
 

 

http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/8078-uroczystosci-pogrzebowe-sp-ks-pralata-andrzeja-miszewskiego-w-chmielnie
http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/8081-na-chmielenskim-cmentarzu-spoczal-sp-ks-pral-andrzej-miszewski

