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ZŁOTY JUBILEUSZ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
 PAŃSTWA TERESY I JANA KOZIORZĘBSKICH

KOŚCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
Mierzeszyn, 24 kwietnia 2021

LS: (Nr 5, s. 88) 1 Kor 12, 31-13, 8a; (Nr 2, s. 68) Ps 148, 1-2. 3-4. 9-10. 
11-13 (R.: por. 13a); (Nr 2, s. 99) Łk 5, 13-16 

Czcigodny Księże Proboszczu!
Drodzy i Dostojni Jubilaci Tereso i Janie!
Droga Rodzino!
Drodzy Bracia i Siostry!
 
W modlitwie przed czytaniami (kolekcie) 

prosiliśmy Boga, aby obdarzył „sędziwych 
Jubilatów” pełnią miłości i pokoju. Trochę 
dziwnie jest modlić się w ten sposób za tych, 
którzy są przecież jeszcze stosunkowo młodzi. 
Ale okazuje się, że młodość i sędziwość są 
względne. Jeden zakonnik, gdy miał ponad 90. 
lat i prawie nic nie słyszał i nic nie widział, mówił 
o sobie, że wewnątrz czuje się bardzo młodo, jak 
18. latek. 

Drodzy Jubilaci! Wasz ślub miał miejsce 
dokładnie 50 lat temu, 24 kwietnia 1971 roku. 
Ciekaw co pamiętacie z tamtego roku? Wielu 
z nas w tamtym roku nie było na świecie. Ciekawe 
co to był za rok? Jakie były okoliczności Waszego 
ślubu? Z jakich wyszliście domów by założyć 
swój dom?

Pochodzicie z rodzin, które przybyły na Pomorze 
Gdańskie, które ponownie po II wojnie światowej 
włączono w granice Polski. Wasi przodkowie 
przybyli tu za pracą, domem i chlebem osiedlając 
się w Olszance. To tu Wasi rodzice, rodzice Teresy: 
śp. Marianna i obecny pośród nas Zygmunt oraz 
rodzice Jana: śp. Sabina i śp. Jan stworzyli 
kochające się rodziny. Wywodzicie się spośród 
kochającego się rodzeństwa. Rodzeństwa Teresy: 
Bogumiły, Tadeusza i Jadwigi oraz rodzeństwa 
Jana: dziś już śp. Wincenty i śp. Janiny. I można 
powiedzieć, że w ten sposób znacie się od dziecka. 
Aż nadszedł ten radosny dzień zawarcia przez 
Was Sakramentu małżeństwa. Była to wtedy też 
sobota, godz. 16.00, gdy przybyliście do tego 
kościoła pw. św. Bartłomieja w Mierzeszynie. 
Sakrament małżeństwa błogosławił Wam, 
wtedy rozpoczynający wieloletnią posługę 
proboszcza, ks. kan. Gerard Borys, a świadkami 
tego wydarzenia byli: brat Tadeusz Koprowicz 
i szwagier Antoni Golat.

Rok 1971 to w Kościele rok jubileuszowy 
św. Jakuba, tak samo jak w tym roku 2021. To 
był czas, gdy w marcu odbyło się ważne spotkanie 
kard. Wyszyńskiego z premierem Jaroszewiczem 

na temat normalizacji stosunków na linii Państwo 
— Kościół, a w październiku papież Paweł VI 
beatyfikował Sługę Bożego Maksymiliana Marię 
Kolbego. 

W polskim  społeczeństwie  w 1971 roku 
trwa trauma po wydarzeniach grudnia „70” na 
Wybrzeżu, zwłaszcza w Gdyni, co skutkuje m.in. 
cofnięciem podwyżek artykułów spożywczych 
z grudnia. I Sekretarz partii Gierek wypowiada też 
słynne słowa do robotników Stoczni Gdańskiej: 
„Pomożecie”?, chcąc uspokoić nastroje 
społeczne. W tym roku zmarła słynna aktorka 
Jadwiga Smosarska. To również rok podjęcia 
decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego 
w Warszawie. W marcu pierwszy raz w polskiej 
telewizji wyemitowano programy w kolorze, a 1 
lipca była pierwsza emisja kultowego do dziś 
programu Polskiego Radia „Lato z Radiem”. To 
rok premiery oglądanej do dziś komedii „Nie 
lubię poniedziałku”, otwarto molo w Kołobrzegu, 
a w Gdańsku urodziły się pięcioraczki. W sporcie 
Ryszard Szurkowski zwyciężył 24. Wyścig 
Pokoju. W świecie w 1971 roku było dużo 
wydarzeń na polu astronautyki np: 3. misja 
księżycowa Apollo 14, powstał pierwszy program 
do przesyłania wiadomości tekstowych drogą 
elektroniczną (e-mail), miało miejsce otwarcie 
Walt Disney World na Florydzie, a w Watykanie 
Paweł VI dokonał otwarcia nowoczesnej Auli 
Pawła VI. W sporcie Pelé po raz ostatni wystąpił 
w reprezentacji Brazylii w piłce nożnej.

Kochani! 
Tyle historii! Wracamy do rzeczywistości, 

zwłaszcza do rzeczywistości wiary.
Liturgia słowa stawia nam dziś przed oczy 

dwa porównania: sól i światło. Ewangelia mówi, 
że zwietrzała sól nie nadaje się do niczego, 
a światło zawsze musi być na miejscu, gdzie 
będzie swoim blaskiem rozpraszać ciemność. 
To jest chyba jedno z najtrafniejszych zdań, 
które można powiedzieć o istocie trwania 
sakramentalnego związku małżeńskiego. Oboje, 
kobieta i mężczyzna, gdy ślubują sobie miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską muszą poźniej 
dbać o to, aby ta przysięga była dochowywana, 
by miała swój smak, swoją najwyższą jakość, 
a codzienne życie w małżeństwie musi być 
w świetle szczerości, dialogu i odpowiedzialności 
za słowa i czyny. I zawsze jubileusze małżeńskie są 
tego świadectwem. Ten Wasz dzisiejszy jubileusz 
jest tego świadectwem, choć niejednokrotnie 
przeżywaliście różne troski i trudności dnia 
codziennego.
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Drodzy Jubilaci!
Ważną częścią liturgii jubileuszu 50. lecia ślubu 

jest wręczenie jubilatom krzyży. W społeczeństwie, 
nie tylko w Polsce ale i w innych krajach, ludzie 
otrzymują krzyże jako odznaczenia: za męstwo 
na wojnie np. krzyż Virtuti militari. W okresie 
pokoju przyznaje się krzyże zasługi. Dzisiaj 
otrzymujecie krzyże od samego Chrystusa jako 
znak, że potrafiliście przyjmować z męstwem 
codzienne krzyże i cierpienia w ciągu waszych 
50. lat pożycia małżeńskiego. Te krzyże, które 
otrzymacie dzisiaj są także znakiem mówiącym 
o przyszłości. W Chrystusie wszelki krzyż staje 
się chwalebny. Cierpienie zostało przez Chrystusa 
odkupione. Znaczy to, że także to wszystko, co 
przed Wami, np. cierpienia związane ze starością, 
z ostatnim etapem życia na tej ziemi, nie będzie 
prowadzić do śmierci, do unicestwienia, lecz 
odwrotnie – do życia, do pełni miłości i świętości, 
do zmartwychwstania. Bo Chrystus przez swój 
krzyż otworzył dla nas szeroko bramy swego 
Królestwa, bramy życia wiecznego.

I na koniec pragnę przytoczyć jedną myśl 
o małżeństwie św. Augustyna, która ukazuje 
fantastycznie wizję życia małżeńskiego. W swoim 
dziele „Wartości małżeństwa” Augustyn pisze, 
że Bóg stworzył dwie grupy dóbr, pierwsze 
by istniały same dla siebie, są nimi mądrość, 
zdrowie i przyjaźń. Drugie by pomagały 
osiągnąć te pierwsze. Małżeństwo jest jedną 
z tych pomocniczych wartości – jego celem jest 
służba przyjaźni: „Spośród tych [pomocniczych] 
wartości niektóre, jak wiedza, są potrzebne, by 
zdobyć mądrość; inne, jak pokarm, napój i sen 
są konieczne z uwagi na zachowanie zdrowia. 
Jeszcze inne ze względu na przyjaźń – jak 
małżeństwo czyli pożycie małżeńskie. Stąd 
bierze się krzewienie rodzaju ludzkiego, dla 
którego przyjacielska wspólnota jest wielkim 
dobrem”. 

Kochani Rodzice, Dostojni Jubilaci!
Będziemy teraz kontynuować naszą 

jubileuszową Eucharystię, która jest 
dziękczynieniem, błogosławieniem Boga, za 
to wszystko czym obdarzył Was w ciągu tych 
pięćdziesięciu lat.

Bogu niech bedą więc dzięki za Was Drodzy 
Jubilaci! 

— Niech będą dzięki za Was Drogie Dzieci! Tak 
dziękuje tu dziś za Was sędziwy tata: Zygmunt, 
a tam, ufamy w niebie, mama: Sabina i Marianna 
i ojciec Jan.

— Niech bedą dzięki za Was Drodzy Rodzice! 
Tak dziękują dziś dzieci. Syn Grzegorz wraz 

z rodziną, syn ksiądz Ireneusz oraz córka Anna 
wraz z rodziną. Dziękują za waszą bezinteresowną 
miłość, pracę i troskę na rzecz swoich dzieci. 
Za nieprzespane noce i troskę w dzień. Za 
wychowanie i wykształcenie. Za przekazanie 
nam wiary od momentu chrztu. Za upomnienie 
i skarcenie, które niejednokrotnie wyszło nam 
na dobre. Za wszystko — bo czasu potrzeba by 
było dużo, żeby wszystko wymienić.

— Niech bedą dzięki za Was Drodzy Dziadkowie! 
Tak dziękują dziś wnuczki: Natalia i najmłodsza 
w naszej rodzinie Klara. 

Niech będzie Bóg uwielbiony w Waszym, 
Jubilaci życiu i codziennych zajęciach. Niech 
będzie uwielbiony Bóg w czasie tej jubileuszowej 
modlitwy. Niech będzie Bóg uwielbiony za dar 
łaskę Sakramentu małżeństwa. Amen.

Ks. IRENEUSZ KOZIORZĘBSKI

Mierzeszyn, 24 kwietnia 2021 roku
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ŻYCIE NA WZÓR ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU
W dniu dzisiejszym staje przed nami Rodzina z Nazaretu. W zwykłym domu, jakich było 

wiele, w skromnych warunkach rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne we wzajemnej 
miłości, radości i pokoju, oparte na prawie Bożym. Święta Rodzina staje przed nami, po to, 
by nasze, współczesne rodziny w Betlejem i Nazarecie znajdowały doskonały wzór życia oraz 
natchnienie do codziennego heroizmu.

Ona jest pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich. Rodzina, jedyna 
na świecie, ta, która wiodła nieznane i ciche życie w małym miasteczku palestyńskim: 
która doświadczyła ubóstwa, prześladowań, wygnania; która wielbiła Boga w sposób 
nieporównywalnie wzniosły i czysty, nie omieszka wspomagać wszystkie rodziny 
chrześcijańskie, co więcej wszystkie rodziny świata w wierności codziennym obowiązkom, 
w przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń życiowych, w wielkodusznym otwarciu się na 
potrzeby innych, w radosnym wypełnianiu planu Bożego.

Niech święty Józef, - Mąż Sprawiedliwy, - niestrudzony pracownik – nieskazitelny opiekun 
skarbów Mu powierzonych, strzeże je, opiekuje się nimi i zawsze je oświeca.

Niechaj Maryja Panna, tak jak jest Matką Kościoła, będzie również Matką Kościoła 
domowego, ażeby dzięki Jej macierzyńskiej pomocy każda rodzina chrześcijańska mogła 
rzeczywiście stać się małym Kościołem, w którym będzie odzwierciedlać się i żyć tajemnica 
Kościoła Chrystusowego. Niech Ona, Służebnica Pańska, będzie przykładem pokornego 
i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej: niech Ona, Bolesna Matka u stóp krzyża, łagodzi 
cierpienia i osusza łzy tych, którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych.

A Chrystus Pan, Król wszechświata, Król rodzin, niech będzie obecny jak w Kanie, w każdym 
ognisku chrześcijańskim, aby dać mu światło, radość, pogodę i męstwo. Błagamy Go, aby 
każda rodzina umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjęcie na świat Jego 
Królestwa, królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju, do 
którego zdążają dzieje.

Św. JAN PAWEŁ II 
„Familiaris Consortio”, 86
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MODLITWA MAŁŻONKÓW JUBILATÓW
Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na 

wyobrażenie swoje, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne 
podobieństwo Twoje i szanować siebie. Ojcze, który w Synu Swoim 
umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną 
przed Twoim ołtarzem, tu w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie, w dniu 24 kwietnia 1971 roku, aby w nas nie gasła 
i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na 
każdy dzień.

Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny 
i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby 
słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, 
aby jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.
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Drodzy Jubilaci! Pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 
50. rocznicy zawarcia Sakramentu małżeństwa. Życzę Bożego błogosławieństwa 
na każdy dzień; nieustannej opieki Matki Bożej, świętych Aniołów Stróżów oraz 
Waszych świętych Patronów. Życzę wszelkiej pomyślności w kolejnych latach 
życia małżeńskiego; jedności, wzajemnej miłości i zrozumienia. Bądźcie nadal 
szczęśliwi i dzielcie się tym szczęściem z innymi, tak jak do tej pory, abyście 
przynosili obfite owoce świętości. Niech dobry Bóg podtrzymuje i umacnia Waszą 
jedność wśród trudów i radości, niech oczyszcza i pogłębia Waszą miłość. Niech 
prowadzi, błogosławi i rozpromienia Oblicze swe nad Wami, i niech Was strzeże. 
Szczęść Boże!

Mierzeszyn, 24 kwietnia 2021 roku                                                     ks. Andrzej Sowiński


