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WIELKI KAMIENNY JUBILEUSZ 70. ROCZNICY
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

PAŃSTWA MARIANNY I ZYGMUNTA KOPROWICZ
Z OLSZANKI W PARAFII MIERZESZYN

4 maja 2017 roku

Wszechmogący, wieczny Boże, bez Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe; dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś 
zachować ten związek małżeński, w imię Twoje zawarty dnia 4 maja 1947 roku i pokornie prosimy, abyś błogosławił 
tych małżonków Mariannę i Zygmunta Koprowicz. Obdarzaj ich łaską, aby posłuszni Twojej woli, przyjmowali 
radości i ciężary życia. Niech przez wierność i miłość stają się coraz doskonalszym obrazem związku Kościoła 
z Chrystusem, Twoim Synem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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KSIĘGA MAŁŻEŃSTW PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 
W MIERZESZYNIE 1945 - 1972

SZCZĘŚĆ BOŻE JUBILATOM!

W czwartek, 4 maja 2017 roku, państwo Marianna 
i Zygmunt  Koprowicz z Olszanki przeżywają jubileusz 
70. rocznicy Sakramentu Małżeństwa. To także wielkie 
wydarzenie dla naszej wspólnoty parafialnej! Poprosiłem 
Jubilatów, aby podzielili się swoimi przeżyciami z długiego 
i pięknego życia małżeńskiego i rodzinnego.

Przeżyli już Państwo 70. lat w małżeństwie. Jakie były 
początki znajomości?

Jubilaci: Poznaliśmy się tu, w Olszance w święto Matki Bożej 
Gromnicznej (2 lutego 1947 roku). Na ślub nie chcieliśmy 
długo czekać, narzeczeństwem byliśmy tylko trzy miesiące. 
Przed zamieszkaniem w Olszance mieszkaliśmy w powiecie 
rypińskim (pan Zygmunt) oraz w Stoczku Łukowskim, 
powiat Łuków, województwo lubelskie (pani Marianna).

Ślub jest ważnym przeżyciem, które zapada głęboko 
w pamięci, jak wyglądał ten dzień 70. lat temu 
w Mierzeszynie?

Jubilaci: To był przede wszystkim wyczekiwany 
i szczęśliwy dzień! Była piękna pogoda. Ciekawostka: ślub 
odbył się 4 maja 1947 roku,  w niedzielę. – Kiedyś była taka 
tradycja. Nasze małżeństwo pobłogosławił ks. Aleksander 
Łukaszewicz. Ks. Łukaszewicz, mimo, że proboszczem 
w Mierzeszynie był krótko, lata 1946 – 1947, to był 
wspaniałym kapłanem. Przekazał nam też dobrą naukę 
przedmałżeńską. Kościół św. Bartłomieja Apostoła, mimo 
lat powojennych był zadbany.

Przeżyli Państwo 70. lat razem, co było najważniejsze 
w tym czasie?

Jubilaci: Najważniejsze – to codzienna troska o rodzinę 
i dom. Narodziny i wzrastanie dzieci (Bogumiła, Tadeusz, 
Teresa i Jadwiga). Żyliśmy wspólnotą Kościoła parafialnego, 
przystępowaniem do sakramentów świętych. Pięknym 
przeżyciem była zawsze Pierwsza Komunia święta naszych 
dzieci. Ważnym wydarzeniem było także pójście do 
Seminarium Duchownego wnuka Ireneusza Koziorzębskiego. 
Modliliśmy się, żeby wytrwał. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 2001 roku. Oczywiście, ważnym wydarzeniem 
dla nas były śluby dzieci, później wnuków. Mamy 7 wnuków 
i 5 prawnuków.

Patrząc z perspektywy 70. lat, w jaki sposób wyrażała 
się Wasza miłość na co dzień?

Jubilaci: To przede wszystkim szacunek, wzajemna 
pomoc, życzliwe upomnienie, uśmiech.

Jak by Państwo podsumowali te 70. lat?
Jubilaci: Bardzo pozytywnie! Nasze życie było i jest 

zgodne. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za wszystko, przede 
wszystkim za zdrowie, za dobrą pamięć.

Które wydarzenie zapadło Państwu najbardziej 
w pamięci?

Jubilaci: Na pewno narodziny dzieci – i w związku z tak 
długim życiem, narodziny pierwszego prawnuka, Daniela.

Panie Zygmuncie, a co po wspólnie przeżytych latach 
powiedziałby Pan o swojej żonie?

Pan Zygmunt: To kochająca matka i żona, troszcząca 
się o dom i rodzinę. Bardzo dobrze wychowała dzieci. Jest 
spokojna. Ma dobrą pamięć. Stara się po dzień dzisiejszy 
o dom. Nadal przygotowuje posiłki (także dla syna Tadeusza).

Pani Marianno, a co Pani mogłaby powiedzieć o mężu?
Pani Marianna: Dobry człowiek, zawsze dbający o rodzinę. 

Spokojny. Przez długie lata prowadził gospodarkę (38 lat). 
Obok troski o gospodarkę duża troska o całą rodzinę.

Chcąc podsumować te 70. lat, to czy było warto stanąć 
przed ołtarzem i wypowiedzieć sakramentalne słowa, 
prosząc o Boże błogosławieństwo?

Jubilaci: Oczywiście, że tak! Wiara zawsze była ważna 
w naszym życiu. W każdą niedzielę byliśmy w kościele 
na Mszy świętej, teraz, od kilku lat przychodzi do nas 
z Komunią świętą ks. proboszcz. W każdy pierwszy piątek 
miesiąca korzystamy z sakramentów świętych. Pamiętamy 
o naszej codziennej modlitwie, tu w domu!

Co Państwo byście powiedzieli młodym, którzy decydują 
się na małżeństwo?

Jubilaci: Ważne jest codzienne życie z Bogiem. Życie 
nie może być tylko pogonią za wartościami materialnymi, 
za pieniądzem. Konieczna jest duża troska o wychowanie 
dzieci.

Bardzo dziękuję Państwu, drogim Jubilatom za rozmowę! 
Niech Dobry Bóg błogosławi Wam na każdy dzień! Szczęść 
Boże!

Z Jubilatami rozmawiał 
ks. proboszcz ANDRZEJ SOWIŃSKI
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Drodzy Jubilaci!
Udzielając sobie wzajemnie przed 70. laty w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie w jedności z Chrystusem i Kościołem Sakramentu Małżeństwa 
prosiliście Boga, aby łaską swoją pomógł Wam kształtować drogę wspólnego życia 
w duchu wierności, miłości i pokoju.
Dziś, po 70. latach składacie Bogu dziękczynienie za Jego Ojcowską Opatrzność nad 
Wami. Niech Chrystus Pan nadal Wam towarzyszy, Was prowadzi, strzeże i błogosławi. 
O to Boga pokornie prosimy wraz z całą wspólnotą parafialną i tego Wam z serca na 
dalsze lata życzymy.

ks. Andrzej Sowiński
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
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Śpiewajcie i wysławiajcie Pana w waszych sercach, dziękujcie zawsze 
za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ef 5, 19-20

Mierzeszyn, 4 maja 2017 roku


