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Państwo Jadwiga i Paweł Schűtzmann wraz z ks. Andrzejem Sowińskim w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 7 lutego 2020 roku
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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 29 stycznia 2023 roku

zmarła
 

śp. JADWIGA SCHŰTZMANN
z domu Kornath

 ur. 7 lutego 1936 roku w Granicznej Wsi 

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w środę, 1 lutego 2023 roku
o godz. 11.00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

Różaniec przed Mszą świętą o godz. 10.30.
Pogrzeb po Mszy świętej na cmentarzu w Mierzeszynie.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ JEJ ŚWIECI
POGRĄŻONA W SMUTKU I ŻAŁOBIE: RODZINA

Księga chrztów Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie nr 5/1936. Wpis ks. proboszcza Jana Pawła Aeltermanna 
dotyczący udzielonego sakramentu Chrztu świętego Jadwidze Klarze Kornath, 16 lutego 1936 roku.

Księga małżeństw Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Wpis ks. proboszcza Henryka Serwińskiego o zawarciu 
sakramentu małżeństwa w dniu 7 lutego 1956 roku przez Jadwigę Kornath i Pawła Schűtzmann.
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Homilia ks. Andrzeja Sowińskiego wygłoszona 
na Mszy świętej pogrzebowej za śp. Jadwigę 
Schutzmann. Mierzeszyn, 1 lutego 2023 roku.

ŚP. JADWIGA SCHŰTZMANN 
PRZEZ ŻYCIE WĘDROWAŁA 

Z CHRYSTUSEM DO DOMU OJCA
zob. Łk 24, 13-35

Niepokój w sercach... Niespełnione nadzieje... 
Niezrozumiałe wydarzenia... Pytania, na które 
nie było odpowiedzi aż do chwili, gdy na drodze 
do Emaus stanął Nieznajomy. Wówczas serca 
zaczęły „pałać” w nich, ale nie wiedzieli ciągle 
kim On jest. Jego słowa wydawały się prawdziwe, 
jasne, ale mimo swej wewnętrznej mocy nie dały 
pielgrzymom pełnego rozeznania – „oczy ich 
były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali”. 
Ta zasłona spadnie dopiero wówczas, gdy razem 
zasiądą do stołu a Nieznajomy weźmie chleb, 
pobłogosławi i im poda. Wtedy dopiero poznają, 
że to Jezus, który prawdziwie zmartwychwstał. 
Spotkanie przy łamaniu chleba pozwoliło uczniom 
poznać Jezusa i poznać własną rolę, posłannictwo. 
„Wrócili do Jerozolimy... i opowiadali, co ich 
spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 
Chleba”.

Droga Rodzino śp. Jadwigi!
Panie Wójcie Gminy Trąbki Wielkie [Błażej 

Konkol]!
Czcigodni Kapłani!
Drodzy Uczniowie naszych szkół wraz ze swoimi 

Nauczycielami i Dyrekcją!
Drodzy Bracia i Siostry, którzy dziś gromadzicie 

się na tej Świętej Eucharystii, aby Bożemu 
Miłosierdziu powierzyć naszą siostrę Jadwigę!

Dziś przeżywamy jeszcze bardziej ten fragment 
Ewangelii według świętego Łukasza o uczniach 
idących do Emaus razem ze swoim nauczycielem 
Jezusem Chrystusem. Widzimy także całe 
pokolenia uczniów idących przez życie ze swoim 
Mistrzem. Każdy z nas przez życie idzie przy 
Chrystusie, bo On nam tłumaczy Pisma, On dla nas 
łamie Chleb. On objawia się nam w swoim Słowie 
i Eucharystii.

Dziś w szczególny sposób spoglądamy na życie 
naszej siostry śp. Jadwigi Schűtzmann z domu 
Kornath. Jej życie było wędrówką z Chrystusem do 
Domu Ojca. Jak wiemy, urodziła się w Granicznej 
Wsi, blisko 87. lat temu, 7 lutego 1936 roku. Jej 
rodzice to Jan i Waleska. Swoją pielgrzymią drogę 
z Chrystusem rozpoczęła tu, w tym kościele 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Już po 
dziewięciu dniach od urodzenia, 16 lutego została 
włączona we wspólnotę Kościoła poprzez sakrament 

Chrztu świętego udzielony przez ks. Jana Pawła 
Aeltermanna. Jej dzieciństwo to trudne czasy II 
wojny światowej. Strach i zagrożenie, niepewność 
o każdy następny dzień. Czasy powojenne to także 
nowe życie w pobliskiej Granicznej Wsi. A tu w tym 
kościele kolejne sakramenty święte: spowiedź, 
pierwsza Komunia święta, Bierzmowanie... Ważnym 
wydarzeniem były Jej dwudzieste urodziny: 7 lutego 
1956 roku - zawarcie sakramentu małżeństwa 
z Pawłem Schűtzmannem. I błogosławieństwo na 
całe wspólne życie udzielone przez ks. proboszcza 
Henryka Serwińskiego. To był początek długiego, 
pięknego życia małżeńskiego i rodzinnego państwa 
Jadwigi i Pawła... Tak pięknie świętowali kolejne 
rocznice i jubileusze... Powracali do tego kościoła... 
Dziękowali Panu Bogu za przeżyte lata i prosili 
o dalsze Boże błogosławieństwo... Za kilka dni 
przeżyliby 67. rocznicę zawarcia sakramentu 
małżeństwa. Te lata śp. Jadwigi z mężem Pawłem 
to przede wszystkim tworzenie i rozwój życia 
rodzinnego. Dzieci, troska o ich wychowanie. 
Po latach wnuki, prawnuki i praprawnuczka. 
Powstawała piękna, duża rodzina... Dziś 
wymieniamy dzieci Państwa Schützmann: Teresę, 
Halinę, Jerzego, Witolda, Grzegorza. Witold i Jerzy 
już odeszli z tego świata do Pana. Niech odpoczywają 
z Chrystusem! Wyliczamy grupę 12 wnuków, 12 
prawnuków oraz jedną praprawnuczkę.

Moi Drodzy!
Wspominamy długie życie śp. Jadwigi. Pan Paweł 

dziś by mógł nam tak wiele opowiedzieć... Ale niech 
będzie cisza... czas na własną refleksję nad życiem, 
przemijaniem, a także śmiercią. Życie człowieka 
to pielgrzymka. To wędrowanie... W tej wędrówce 
jednak jest wydarzenie śmierci... Chrześcijanin 
żyje z myślą o śmierci. Nie chodzi tu o ponuractwo, 
rezygnację, ale podbudowaną wiarą radosną 
świadomość, że nasze życie zakorzenione w Bogu 
przez śmierć znajdzie swą pełnię przez udział 
w owocach zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. 
Chrześcijanin przeżywa Łamanie Chleba, swój 
udział w Eucharystii jako zapowiedź spotkania 
z Chrystusem w wieczności. Chrześcijanin modli 
się o dobrą śmierć, tzn. o taką śmierć, która umocni 
w nim nadzieję spotkania z Bogiem, najlepszym 
Ojcem. Chrześcijanin żyje w oczekiwaniu przyjścia 
Pana i stale odnawia w sobie ducha gotowości na 
spotkanie w duchu Listu św. Jakuba, który upomina 
nas: „Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serca 
swoje, bo przyjście Pana jest bliskie” (Jk 5,8).

Śmierć nie jest kresem naszego pielgrzymowania 
tutaj na ziemi. Śmierć to jest przejście. U Pana 
Jezusa też było przejście. Plan Boży tu na ziemi 
w wymiarze doczesnym się wypełnił, zrealizował. 
Człowiek, przechodząc przez moment śmierci, 
przechodzi tak jakby na drugą stronę ulicy. 
Przeszedł, ale idzie dalej – jego życie trwa, tylko 
po drugiej stronie. Z perspektywy drugiej strony 
człowiek już widzi inaczej, ale wiele może dokonać 
się wówczas, kiedy jesteśmy po tej stronie, byśmy 
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mogli przyjąć to wszystko, co jest Bożym zamysłem 
i Bożym planem.

Dziękujemy dziś podczas tej Mszy świętej 
za wszystko, czego Pan Bóg dokonał w życiu 
śp. Jadwigi, kiedy była po tej stronie. W jakiś 
sposób każdy z nas w jej życiu uczestniczył lub 
był jego świadkiem, więc mamy za co dziękować. 
Każde działanie Pana Boga przynosi owoce nie 
tylko dla danej osoby, ale dla wszystkich, którzy 
się z tą osobą stykają. Również dziękujemy za to, 
że może być dla nas tym świadkiem, który sprawia, 
że to życie po drugiej stronie też może już być nam 
bliższe. 

Człowiek, który wypełnił plany Boże, w którym 
Pan Bóg dokonał swojego dzieła tutaj za życia, 
również dla nas jest kimś, kto przybliża nam 
tę rzeczywistość życia po Zmartwychwstaniu, 
życia wiecznego. W tym znaczeniu dziękujemy 
śp. Jadwidze, że jej osoba jest dla nas znakiem, 
który pomaga nam przyjąć, że warto tak żyć na 
ziemi, by pozwalać Panu Bogu realizować swoje 
plany w naszym życiu, byśmy mogli mieć udział 
w życiu wiecznym.

Bracia i Siostry!
Msza święta, nasza modlitwa za śp. Jadwigę, 

i nasze podziękowanie, że była z nami, dając nam 
swoją postawą autentyczny przykład dobrego, 
ewangelicznego życia. Była osobą wielkiej 
pobożności. Jej parafia, tu w Mierzeszynie, 
a potem w Postołowie. Regularne spotkania 
z Chrystusem podczas Mszy świętej. Pamiętamy Ją 
tak dobrze, gdy modliła się w naszych kościołach. 
Tak często pielgrzymowała do sanktuarium Matki 
Bożej w Trąbkach Wielkich. Zawsze była obecna 
na uroczystościach odpustowych w naszych 
okolicznych kościołach... Przyczyniała się do 
budowy okolicznych kościołów m.in. w Czerniewie, 
Pawłowie, Ełganowie, Suchej Hucie. Pamiętała 
o remontach mierzeszyńskich kościołów. Tutaj 
tak wiele by mogli powiedzieć kapłani, którzy 
byli świadkami Jej dobrego chrześcijańskiego 
życia, a wśród nich: ks. Gerard Borys, ks. Edward 
Szymański, ks. Kazimierz Glama. A cóż powiedzieć 
o zamawianych i ofiarowanych Mszach świętych 
w tylu ważnych intencjach!? O modlitwie za 
zmarłych polecanych także w wypominkach! 
O pięknych ołtarzach na Boże Ciało i wieńcach 
dożynkowych, które robiła z mieszkańcami 
swojej wioski... Widzieliśmy Jej autentyczną 
wiarę, przykład dla wielu! Graniczna Wieś: to jej 
ojczyzna! To miejsce także troski o rozwój wiary 
mieszkańców. O tym mógłby powiedzieć tak dużo 
ks. Gerard Borys. Ale też Jej działalność na rzecz 
lokalnej społeczności swojej wioski. Jak wiemy, 
przez długie 33. lata była sołtysem Sołectwa 
Graniczna Wieś. Dla niej ta społeczność była wielką 
rodziną.

Ważną kartą Jej życia była także troska o pamięć 
dotyczącą ks. Jana Pawła Aeltermanna. Tak często 
była widziana na modlitwie przy grobie swojego 

pierwszego proboszcza. Zapalała znicze, składała 
kwiaty. Uczestniczyła zawsze w uroczystościach 
rocznicowych męczeńskiej śmierci tego wielkiego 
Kapłana. Razem ze swoją kuzynką panią Evą Marią 
Aeltermann ukazywała nam misję Księdza, który 
dziś pozostaje inspiracją dla tak wielu. Inspiracją 
pielgrzymiej drogi człowieka z Chrystusem do 
Domu Ojca.

Ostatni okres życia naszej śp. Siostry to 
postępująca niemoc, choroba, cierpienie... Ks. 
Marek Lange regularnie nawiedzał Jej gościnny 
dom z sakramentami świętymi, a Ona z wielką wiarą 
przyjmowała Chrystusa do swojego serca. Czuła się 
wtedy mocna mimo licznych dolegliwości.

Moi Drodzy!
Wyrażamy głęboką nadzieję, że śp. Jadwiga 

Schűtzmann zgromadziła w swoim ziemskim 
życiu tyle dobra, iż w chwili odejścia z tego świata, 
była wystarczająco przygotowana na spotkanie 
z Chrystusem Sędzią... Modlimy się też gorąco 
za Jej duszę, by Pan pozwolił Jej jak najszybciej 
spłacić długi, jakie zaciągnęła wobec Bożej 
sprawiedliwości. Prośmy również o światło dla 
siebie, abyśmy potrafili wyciągnąć wnioski dla 
własnego życia...

Dziękujemy całej Rodzinie śp. Jadwigi 
Schűtzmann za ich Seniorkę, niewiastę dzielną 
i wspaniałą, która pozostaje wzorem dla tak wielu! 
Ona była naszym serca biciem! – Tak mówi Jej 
droga Rodzina, ale także z pewnością wielu nas tu 
obecnych!

Dziś, stając w obliczu śmierci naszej Siostry 
z konieczności uświadamiamy sobie, że stanowi 
ona kres ziemskiego bytowania. Człowiek odchodzi 
z tego świata. Żegnając jednak śp. Jadwigę 
pragniemy raz jeszcze wyrazić Jej wdzięczność 
za wszystko dobro, jakie nam wyświadczyła oraz 
innym. Żywimy nadzieję, że miłosierny Bóg 
weźmie pod uwagę każdy Jej dobry uczynek i da 
Jej udział w życiu wiecznym. Dzisiaj śp. Jadwiga 
Schűtzmann po raz ostatni powróciła do swojego 
kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Tu poprzez sakrament Chrztu świętego stała się 
dzieckiem Bożym. Tu spotykała się tak często 
ze swoim Panem i Nauczycielem. Tu dziś jest 
z nami, aby raz jeszcze okazać nam swoją miłość. 
Niech odpoczywa w pokoju! Niech po ziemskiej 
pielgrzymce zostanie przyjęta do Niebieskiego 
Emaus w Ojczyźnie Wiecznej.

Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz 
radość Świętym, wyzwól z więzów śmierci 
Twoją służebnicę Jadwigę, w której pogrzebie 
uczestniczymy; daj jej udział w wiecznej radości 
z Twoimi wybranymi i spraw, aby w dniu 
zmartwychwstania mogła wpatrywać się w Twoje 
oblicze. Amen.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
Mierzeszyn, 1 lutego 2023 roku
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DZIĘKUJEMY CI KOCHANA MAMO!
Mamo, Mamuś Kochana, odeszłaś, teraz już nic nie będzie takie same. Ty pamiętałaś o wszystkich 

urodzinach, imieninach, rocznicach. Ty byłaś betonem, betonem który łączył naszą rodzinę, 
Ty i tata. Dziękujemy Ci za to, że mieliśmy taką mamę, teściową, babcię, babcię prababcię 
praprababcię. Nie miałaś łatwego życia, nie zawsze było ono usłane różami. Urodziłaś 5 dzieci, 
miałaś 12 wnuków, 12 prawnuków 1 praprawnuczkę. Teraz spacerujesz w niebiańskim ogrodzie 
z 2 synami: Witkiem i Jurkiem i z wnuczką Asią, wierzę, że się cieszysz. Ostatnimi dniami bardzo 
cierpiałaś, ale odeszłaś spokojnie, we śnie, tata był przy Tobie, trzymał Cię za rękę. Ja pożegnałam 
się z Tobą 20 minut wcześniej, powiedziałam śpij spokojnie (do rana, nie zdążyłam).

Mamuś byłaś zawsze bardzo gościnna, każdego chciałaś ugościć. W tym tygodniu przypadają Twoje 
urodziny i Wasza 67. rocznica ślubu, nie doczekałaś. Pamiętamy jak rok wcześniej, fajrowaliśmi 
(Twoje ulubione słowo: fajrować) Wasze święto w Sentozie.  W czwartek odeszłaś na minutkę, ale ja 
z Haliną ściągnęliśmy Cię z powrotem, powiedziałaś słabym głosem „byłam w gościnie i tam było 
bardzo dużo ludzi”.  Zobacz spełniło się: ilu masz gości, niektórzy przyjechali z bardzo daleka, masz 
gości dostojnych, gości znamienitych, masz całą rodzinę, masz przyjaciół, masz dużo życzliwych 
osób na Twojej uroczystości. Nawet poczty sztandarowe ze szkół, w których zaznaczyłaś swoją 
obecność: darowałaś zdjęcia rodzinne do kroniki szkoły oraz byłaś „Przyjacielem Szkoły”. Mamuś 
w Twoim imieniu i taty – dziękuję wszystkim za przybycie, za dobre słowa, za okazane współczucie. 
Zapraszamy na poczęstunek do „Białego Dworku” w Kleszczewie, nie byłaś tam, ale podobałoby Ci 
się tam.  Mama, Mamuś Kochana śpij spokojnie, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

córka TERESA KARCZEWSKA
Mierzeszyn, 1 lutego 2023 roku 

SPOCZYWAJ W POKOJU!

Pogrążona w smutku Rodzino
Czcigodni Księża
Szanowni uczestnicy tej pogrzebowej uroczystości

W tej ostatnie ziemskiej podróży świętej pamięci Jadwigi Schűtzmann w imieniu społeczności 
Gminy Trąbki Wielkie chciałbym pożegnać naszą zasłużoną mieszkankę.

Śp. Jadwiga, żyła nie tylko rodziną, ale też lokalną społecznością. Przez 33 lata do końca 1998 
roku była sołtysem miejscowości Graniczna Wieś. Jak wspominają mieszkańcy pełnioną funkcję 
wykonywała z oddaniem i godnością. Zawsze cieszyła się uznaniem swoich mieszkańców. Pani 
Jadwiga aktywnie udzielała się w życiu społecznym całej Gminy. Organizowała i współorganizowała 
uroczystości gminne i sołeckie. Współpracowała ze szkołami w Mierzeszynie i Czerniewie. 
W sposób szczególny dbała o pamięć pomordowanych w lesie w Granicznej Wsi, gdzie powstał 
pomnik upamiętniający tragiczne zdarzenia II wojny światowej. Zawsze prezentowała postawę 
prospołeczną i patriotyczną.

Śp. Jadwiga wraz z mężem budowała i zbudowała silną i dobrą rodzinę. Długoletnie pożyczcie 
małżeńskie zostało docenione przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który z okazji 50-lecia 
małżeństwa odznaczył małżonków medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

W marcu tego roku Państwo Paweł i Jadwiga Schűtzmann przeżywaliby 67. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego.

Dzisiaj w tym miejscu chciałbym podziękować w pierwszej kolejności Opatrzności Boskiej, że 
postawiła śp. Jadwigę w naszym życiu społecznym i rodzinnym.

Chciałbym też podziękować Pani, Pani Jadwigo za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Za to 
wieloletnie poświęcenie i zaangażowanie w budowaniu społeczeństwa naszej Gminy. Dziękuję za 
Pani dobro, uśmiech oraz życzliwość, której sam doświadczyłem w spotkaniach oraz jubileuszowych 
uroczystościach rodziny. Zawsze będziemy o Pani pamiętać.

Spoczywaj w pokoju!
Mężowi i całej rodzinie składam wyrazy głębokiego współczucia.

BŁAŻEJ KONKOL
  Wójt Gminy Trąbki Wielkie
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Msza święta pogrzebowa za śp. Jadwigę Schűtzmann w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 
1 lutego 2023 roku. Od lewej ks. Marek Lange proboszcz Parafii św. Józefa Robotnika w Postołowie, 
ks. kanonik Kazimierz Glama proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu, ks. kanonik Gerard 
Borys ze Zblewa, ks. prałat Edward Szymański z Trąbek Wielkich i ks. Andrzej Sowiński proboszcz Parafii 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
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Pogrzeb śp. Jadwigi Schűtzmann na cmentarzu parafialnym w Mierzeszynie, 1 lutego 2023 roku. Uroczystości 
przewodniczył ks. Marek Lange proboszcz Parafii św. Józefa Robotnika w Postołowie.  Mowę pożegnalną 
wygłosił Wójt Gminy Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol, natomiast w imieniu rodziny zmarłej słowo skierowała 
pani Teresa Karczewska (córka śp. Jadwigi).


