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AKT URODZENIA I CHRZTU ŚWIĘTEGO IRENY PUCHNIARZ

Działo się w Suchej dnia szesnastego grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego 
czwartego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Władysław Puchniarz 
trzydzieści dwa lata wierzący robotnik z Suskowoli w obecności Adama Olejarza 
i Wawrzyńca Lisa pełnoletnich gospodarzy z Suskowoli i okazał Nam dziecię płci 
żeńskiej urodzone w Suskowoli dnia ósmego bieżącego miesiąca i roku o godzinie 
dwunastej w nocy z jego małżonki Anieli z Olejarzów trzydzieści dwa lata 
wierzącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez 
Księdza Wacława Nowakowskiego proboszcza nadano imię Irena, a rodzicami jego 
chrzestnymi byli: Jan Suwała i Wiktoria Gola. Akt ten stawającym ojcu i świadkom 
został odczytany przez Nas i ojca podpisany został.

/-/ Ks. W. Nowakowski proboszcz      /-/Puchniarz Władysław

Kościół parafialny św. Idziego w Suchej. W tej świątyni dnia 16 grudnia 1934 roku 
została ochrzczona Irena Puchniarz (Lewna) przez posługę ks. Wacława Nowakowskiego.
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WSPOMNIENIE 
O ŚP. IRENIE LEWNA

W czwartek, 2 marca 2023 roku odeszła od nas 
po wieczną nagrodę do Domu Miłosiernego Ojca śp. 
Irena Lewna. Niełatwo nam pogodzić się z myślą, 
że musimy umrzeć. Im bliżej nas jest ten moment, 
tym trudniej spokojnie o nim myśleć. Taka jednak 
jest nieubłagana rzeczywistość: każdy człowiek 
przechodzi przez bramę śmierci. Jako uczniowie 
Chrystusa jesteśmy jednak przekonani, że śmierć 
tylko pozornie jest straszna i nieubłaganie panuje 
nad człowiekiem. Nasz Zbawiciel przez swoją śmierć 
zniweczył śmierć ludzką, a zmartwychwstając 
przywrócił nam życie.

W sobotę, 4 marca 2023 roku zebraliśmy się 
w kościele św. Ojca Pio w Pawłowie na Mszy świętej 
pogrzebowej za śp. Irenę Lewna. Wyraziliśmy raz 
jeszcze naszą wiarę, że Bóg dał nam zwycięstwo 
przez Jezusa Chrystusa i że rozstanie z naszą Siostrą, 
która odeszła z tego świata jest tylko chwilowe. Po 
skończonej Eucharystii udaliśmy się na cmentarz 
w Mierzeszynie, aby tam złożyć do grobu Jej ciało.

Ewangelia tak często nam przypomina o śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jego śmierć była 
rzeczywista, było przy niej wielu świadków. Z zaciętym 
w nienawiści sercem przyglądali się jej wrogowie 
Chrystusa. Patrzyli na nią również nieliczni, wierni 
do końca uczestnicy tego wydarzenia. Najświętsza 
Matka Zbawiciela. Umiłowany Uczeń, św. Jan. Józef 
z Arymatei, członek Wysokiej Rady Żydowskiej, 
„człowiek dobry i sprawiedliwy”. To on zajął się 
pogrzebaniem Najświętszego Ciała. Otrzymawszy od 
Piłata pozwolenie na zdjęcie Ciała Jezusa z Krzyża, 
złożył Je w grobie wykutym w skale. Powinności wobec 
doczesnych Szczątków Jezusowych dopełniają też 
niewiasty niosące do grobu przygotowane wonności. 
Czy wierzyły one w pośmiertne życie Jezusa? Nie 
wiemy. Wiemy jednak, że niepotrzebna okazała się 
ich posługa. Przy grobie usłyszały słowa: „Dlaczego 
szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go 
tutaj; zmartwychwstał”.

My dziś nie niesiemy wonnego olejku dla naszej 
zmarłej siostry Ireny. Wypełniamy jednak wobec 
Niej inne posługi, przede wszystkim modlimy się 
za Nią. Modlimy się w naszych kościołach, w domu, 
w innych miejscach, ale także na cmentarzu przy 
Jej grobie (i Jej bliskich...). A jeśli modlimy się, to 
znaczy, że wierzymy. Wierzymy, że pozostało po Niej 
coś więcej niż doczesne szczątki. Śp. Irena Lewna 
żyje! Żyje w innych wymiarach życia.

Wiara w życie po śmierci była tak mocna w życiu  
naszej Siostry! Wyniosła to z domu rodzinnego, 
wyniosła to ze wspólnoty Kościoła! Żyła tym na co 
dzień! Pamiętała o swoich zmarłych, wiedziała, że 
oni żyją przed Bogiem i kiedyś do nich dołączy! 
Wiara w życie po śmierci to nie tylko „przekonanie” 
wierzących chrześcijan. Wierzyli w to poganie, wierzą 
wyznawcy innych wielkich religii monoteistycznych. 
Dla nas ta wiara wiąże się z obietnicą życia 
wiecznego, obietnicą jaką dał swym wyznawcom 
zmartwychwstały Chrystus. O tym wiedziała, i tym 
żyła w swoim długim żywocie śp. Irena Lewna!

Ale spójrzmy teraz na Jej piękne życie, które 
otrzymała od Dobrego Boga w darze. Irena Puchniarz 
urodziła się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, w sobotę, 8 grudnia 1934 
roku w Suskowoli. Suskowola to wieś w obecnym 
województwie mazowieckim, powiecie radomskim, 
w gminie Pionki. Dziś liczy ok. 1500 mieszkańców. 
Miejscowość położona jest w „połowie drogi” 
pomiędzy Radomiem a Puławami. W Suskowoli 
znajdują się ruiny dworu z XIX wieku, w którym 
podczas pierwszej wojny światowej znajdował się 
sztab Wojska Polskiego. Dwór ten prawdopodobnie 
odwiedził sam marszałek Józef Piłsudski. Ale 
wymieńmy także rodziców (Anielę i Władysława) 
i dziadków Ireny! Byli to ludzie bardzo wierzący, 
wzorowi katolicy. W takiej to pozytywnej atmosferze 
rodziny i domu wychowywała się Irena. Mama Aniela 
Puchniarz, ur. 21 czerwca 1901 roku, zmarła 28 
lutego 1988 roku (uroczystościom pogrzebowym na 
cmentarzu w Mierzeszynie przewodniczył, 2 marca 
1988 roku ks. Gerard Borys). Rodzice Anieli to Marian 
i Marianna Olejarz. Ojciec Władysław Puchniarz, ur. 
10 kwietnia 1902 roku, zmarł 8 maja 1966 roku 
(pogrzeb był prowadzony przez administratora 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, ks. 
Mieczysława Masłyka, 11 maja 1966 roku). Rodzice 
Władysława to Jan i Józefa.

W trzecią niedzielę Adwentu, 16 grudnia 1934 
roku, ks. Wacław Nowakowski, proboszcz Parafii 
św. Idziego w Suchej udzielił Irenie Puchniarz 
sakramentu Chrztu świętego. Ks. Wacław 
Nowakowski był proboszczem w Suchej aż do 
1960 roku. To on ochrzcił Irenę a po wielu latach 
wystawił jej także akt urodzenia i Chrztu świętego 
(215/1934) potrzebny do ślubu kościelnego. Parafia 
św. Idziego w Suchej należy obecnie do dekanatu 
pionkowskiego w diecezji radomskiej (wcześniej była 
to diecezja radomska). Kościół w Suchej, w którym 
została ochrzczona Irena, został zbudowany według 
planu Stefana Szyllera z Warszawy w 1912 roku 
staraniem ks. Antoniego Ostracha. Świątynia ta 
została konsekrowana 17 czerwca 1921 roku przez 
ks. biskupa Pawła Kubickiego (ur. 15 stycznia 1871, 
zm. 11 lutego 1944 roku), biskupa pomocniczego 
diecezji sandomierskiej w latach 1918 – 1944. Jego 
grób znajduje się na cmentarzu rzymskokatolickim 
w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 74 
(kwatera 10a/22/14, grób 18416).

Rodzina Państwa Puchniarz przeżyła okres II wojny 
światowej w Suskowoli. Jednak, po zakończeniu 
działań wojennych rodzina przeprowadziła się na 
północ Polski, na Pomorze Gdańskie. Ich nowym 
miejscem zamieszkania stało się Cząstkowo na 
Wyżynie Gdańskiej, należące wówczas do Parafii 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. To tutaj, 
w 1947 roku, Irena przyjęła sakrament dojrzałości 
chrześcijańskiej, czyli Bierzmowanie. Do szkoły 
podstawowej uczęszczała w Szczodrowie. Drogę 
z Cząstkowa do Szczodrowa pokonywała pieszo. 
Będąc jeszcze panną, pracowała jako ekspedientka 
w sklepie w Olszance. Lata biegły do przodu... 
W Pawłowie Irena poznała swojego przyszłego męża 
Jana Lewna. Jan urodził się w środę, 21 października 
1931 roku w Damaszce. Damaszka to wieś kociewska 
w gminie Tczew (obecnie wchodzi w skład sołectwa 
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Boroszewo). Rodzice Jana to: Władysław Lewna 
i Małgorzata z domu Kuchta. Sakrament Chrztu 
świętego Jan przyjął 25 października 1931 roku 
(cztery dni po urodzeniu!) w kościele św. Jana 
Nepomucena w Godziszewie (obecnie diecezja 
pelplińska, dekanat skarszewski).

Jan i Irena kontrakt cywilny („ślub cywilny”) 
zawarli w sobotę, 17 grudnia 1955 roku.  A w sobotę, 
21 stycznia 1956 roku zapukali do biura parafialnego 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Drzwi plebanii otworzył ks. Henryk Serwiński. 
Irena i Jan poprosili księdza proboszcza o spisanie 
protokołu rozmów kanoniczno – duszpasterskich 
przed zawarciem małżeństwa. Sakrament 
małżeństwa odbył się w niedzielę, 12 lutego 1956 
roku o godz. 11.00 w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Oczywiście, młodej 
parze błogosławił ks. Henryk Serwiński. Świadkami 
małżeństwa byli: Marian Puchniarz (zm. 2 grudnia 
2008) i Jan Bzichot (ur. 6 maja 1928, zm. 7 lipca 
2009).

Państwo Lewna po czasie wyprowadzili się na 
Kociewie, do miejscowości Grabowo (gmina Bobowo). 
Tu Jan dostał nową pracę. Tam też urodziła się 
ich córka Teresa (1 sierpnia 1956; ochrzczona 19 
sierpnia 1956 roku w Parafii Objawienia Pańskiego 
w Grabowie). W latach sześćdziesiątych powrócili do 
Cząstkowa. Pracę znaleźli w PGR w Pawłowie. Irena 
była tam księgową a Jan kowalem. W międzyczasie 
Irena podjęła dalsze szkolenie uczestnicząc 
w różnych kursach, jakie były wówczas możliwe. 
Kolejnym ich miejscem zamieszkania stało się 
Pawłowo (od 1967 roku). Tu spędzili kilkadziesiąt 
lat swojego życia.

Państwo Irena i Jan Lewna aktywnie uczestniczyli 
w życiu Kościoła i Parafii. Oczywiście, najpierw była 
to Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
a od 1 lipca 1995 roku Parafia św. Józefa Robotnika 
w Postołowie. Pani Irena Lewna była zelatorką 
Żywego Różańca najpierw w Cząstkowie, a następnie 
w Pawłowie (Róża św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus). Prowadziła nauki przedmałżeńskie oraz 
należała do Rady Parafialnej Parafii Mierzeszyn 
a następnie aktywność tę przeniosła do Parafii 
Postołowo. Często była proszona do okolicznych 
wiosek aby przewodniczyć modlitwie różańcowej 
za zmarłych przed pogrzebem. Pobożnie i z wielkim 
zaangażowaniem prowadziła nabożeństwa majowe 
przy Krzyżu w Pawłowie. Organizowała transport tzw. 
„bonanzą” dla wiernych, aby mogli uczestniczyć we 
Mszy świętej w Suchej Hucie, czy też w Mierzeszynie. 
W czasie budowy kościoła w Pawłowie dbała o finanse 
oraz sprawy organizacyjne.

W swoim długim, pobożnym życiu Irena Lewna  
była mocno związana ze swoją rodziną. Dnia 29 
kwietnia 1978 roku córka Teresa Lewna zawarła 
związek małżeński z Jerzym Ginter (ur. 15 września 
1952 roku). Sakrament małżeństwa miał miejsce 
w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
a błogosławił ks. proboszcz Gerard Borys. Irena 
doczekała się dwóch wnuczek (Justyna Holza z domu 
Ginter, ur. 26 września 1978 i Beata Ginter, ur. 25 
października 1980 roku) oraz czworo prawnuków 
(od Justyny: Kornel Holza, ur. 3 kwietnia 2002 
i Wiktoria Holza, ur. 16 grudnia 2008; od Beaty: 

Kinga Kinder, ur. 12 lipca 2000 i Vanessa Ginter, 
ur. 27 sierpnia 2012 roku). 

W Dzień Zaduszny, w środę, 2 listopada 2016 
roku zmarł ukochany mąż Ireny, Jan. Pogrzeb 
śp. Jana Lewna odbył się na cmentarzu parafialnym 
w Mierzeszynie (ID grobu 169). Państwo Lewna 
w małżeństwie przeżyli sześćdziesiąt lat! To 
piękny czas, dobrze wykorzystany dla siebie 
wzajemnie, dla rodziny, dla Kościoła! W  2005 
roku w sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach 
Wielkich otrzymali nagrodę „wzorowa rodzina”, za 
przykładne życie chrześcijańskie.

Dziękujemy śp. Irenie i Janowi Lewna także 
za wszelką pomoc dla wspólnot parafialnych, 
szczególnie św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
i św. Józefa Robotnika w Postołowie. Z pewnością 
słowa wdzięczności kierują Kapłani, z którymi 
rodzina państwa Lewna była szczególnie związana. 
A wśród nich są m.in. ks. kanonik Gerard Borys, ks. 
kanonik Kazimierz Glama, ks. Dariusz Cieniewicz, 
ks. Marek Lange.

Gdy przychodzi nam na pamięć śmierć, myślmy 
zawsze o życiu, które po niej czeka. Do tego życia, 
już nieprzemijającego, dochodzi się nie przez samą 
śmierć. Ona jest tylko granicą, smugą cienia, za którą 
jaśnieje wiekuista światłość. Do życia po śmierci 
idzie się przez całe życie doczesne. Tę prawdę 
dobrze rozumiała w swoim życiu śp. Irena Lewna. 
A my, układajmy tak nasze życie, abyśmy osiągnęli 
niebo. A za śp. Irenę i naszych bliskich zmarłych, 
którzy już przed nami odeszli do Boga, módlmy się, 
by jeszcze przed nami osiągnęli szczęście niebieskie 
i czekali na nasze przyjście.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ireny Lewna 
zgromadziły tak wielu wiernych. Ks. kanonik Gerard 
Borys przewodniczył Mszy świętej, ks. proboszcz 
Marek Lange wygłosił Słowo Boże i prowadził 
liturgię ostatniego pożegnania na cmentarzu 
parafialnym w Mierzeszynie. Ks. Andrzej Sowiński 
także odprawiał Mszę świętą za śp. Irenę Lewna. 
Obecny proboszcz Parafii Mierzeszyn, przekazuje 
również to skromne „wspomnienie” oraz gazetę 
parafialną jako wyraz wdzięczności dla tej skromnej 
Niewiasty, która przez całe życie zawsze szła 
z Chrystusem. Niech odpoczywa w pokoju swego 
Pana!

Panie Jezu, Ty urodziłeś się z Maryi Dziewicy 
i byłeś Jej posłuszny, zmiłuj się nad Twoją 
służebnicą śp. Ireną Lewna, którą odwołałeś 
z grona rodziny, nagródź jej macierzyńską miłość 
oraz poświęcenie i spraw, aby swoją modlitwą 
wspierała opuszczonych. Który żyjesz i królujesz 
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zapraszam na Mszę świętą za śp. Irenę Lewna w rocznicę 
Jej urodzin. Eucharystia będzie sprawowana w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie w Godzinie Łaski, 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, w piątek, 8 grudnia 2023 roku o godz. 12.00.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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Panna Irena Puchniarz Państwo Irena i Jan Lewna, 12 lutego 1956 roku
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Z paschalną nadzieją w życie wieczne zawiadamiamy, że dnia 2 marca 2023 roku
odeszła do Domu Miłosiernego Ojca

 śp. IRENA LEWNA
z domu Puchniarz

ur. 8 grudnia 1934 roku w Suskowoli
 

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 4 marca 2023 roku
o godz. 13.00 w kościele św. Ojca Pio w Pawłowie.

Różaniec przed Mszą świętą o godz. 12.30.
Pogrzeb po Mszy świętej na cmentarzu parafialnym w Mierzeszynie.

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

Msza święta pogrzebowa za śp. Irenę Lewna w kościele św. Ojca Pio w Pawłowie pod przewodnictwem 
ks. kanonika Gerarda Borysa ze Zblewa. W koncelebrze byli obecni: ks. Andrzej Sowiński, proboszcz 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie i ks. Marek Lange, proboszcz Parafii św. Józefa 
Robotnika w Postołowie.



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 13 (530) 4 marca 2023

8

NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL 34 8335 0003 0303 2437 2000 0001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA          PARAFII: www.parafia.i3k.pl         CMENTARZA: www.mogily.pl/mierzeszyn

U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński. 

Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. (0048) 58 682 81 78, 
e-mail: mierzeszyn@diecezjagdansk.pl     Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ireny Lewna w Pawłowie i Mierzeszynie, 4 marca 2023 roku


