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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 6 lipca 2021 roku

zmarła
 

 śp. IRENA NIEMYKIN 
 ur. 29 grudnia 1942 roku w Borowie

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w piątek, 9 lipca 2021 roku
o godz. 14.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

Różaniec przed Mszą świętą pogrzebową o godz. 14.00.
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

Homilia ks. Andrzeja Sowińskiego wygłoszona podczas Mszy świętej 
pogrzebowej za śp. IRENĘ NIEMYKIN. Mierzeszyn, kościół św. 
Bartłomieja Apostoła, 9 lipca 2021 roku.

EWANGELICZNE ŻYCIE 
SKROMNEJ PARAFIANKI

„Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu 
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie 
pana młodego” (zob. Mt 25, 1-13).

Droga Rodzino śp. Ireny!
Drodzy Bracia i Siostry! 

Dzisiaj, kiedy Bożemu Miłosierdziu zawierzamy śp. 
Irenę Niemykin raz jeszcze rozważamy przypowieść 
o dziesięciu pannach, które wyszły na spotkanie pana 
młodego. W przypowieści tej Jezus powołuje się na 
ówczesną praktykę, związaną z obrzędem ślubnym. Za 
pośrednictwem tego odniesienia, za pośrednictwem 
tej symbolicznej cyfry dziesięciu panien, ujawnia się 
prawda powszechna. Wszyscy ludzie są powołani do 
wyjścia na spotkanie Chrystusa, ponieważ On sam 
wychodzi na spotkanie wszystkich i każdego, jako „Ten, 
który miłuje”; jako ten, który oddaje siebie z miłości. 
Czyż nie mówi o tym Krzyż i Zmartwychwstanie? 
Czyż nie mówią o tym wszystkie sakramenty Kościoła, 
a w szczególności Najświętsza Eucharystia? Prawdę tę 
dobrze rozumiała w swoim życiu śp. Irena Niemykin. 
Dziś patrzymy na jej życie, które rozpoczęło się w czasie 
II wojny światowej, 29 grudnia 1942 roku w Borowie, 
a zakończyło się tu, w Mierzeszynie, 6 lipca 2021 roku. 
Życie, które było pokornym wypełnianiem Ewangelii. 

Śp. Irena rysuje się, jako niewiasta słuchająca swojego 
Pana, mająca w ręku płonącą lampę, która oświetlała jej 
niełatwe życie.

Moi Drodzy! Ta przypowieść ewangeliczna mówi 
o dziesięciu pannach, z których pięć było roztropnych, 
a pięć nierozsądnych. Roztropne były te, które 
wychodząc na spotkanie pana młodego wzięły nie 
tylko swoje lampy, lecz także oliwę dla podtrzymania 
płomienia, który palił się w tych lampach. Panny 
nierozsądne zapomniały o oliwie. Dlatego, kiedy 
nadszedł pan młody, pierwsze były gotowe, aby wejść 
razem z nim na ucztę weselną. Innym natomiast zgasły 
lampy z braku oliwy. Nie były gotowe, aby wejść na 
ucztę weselną razem z panem młodym. I nie weszły. 
Ta przypowieść jest bardzo wymowna i równocześnie 
głęboko znamienna. Lampą zapaloną jest człowiek, który 
odpowiada na wezwanie Pana Młodego, czyli samego 
Jezusa! Lampą zapaloną jest życie ludzkie, w którym 
owocuje odkupieńcza moc Krzyża i Zmartwychwstania 
Chrystusowego. Lampą zapaloną jest serce człowieka, 
oświecone przez wiarę i przez nadzieję, i równocześnie 
płonące tą miłością, którą Duch Święty „rozlewa 
w naszych sercach” jak oliwę, o której mówi Ewangelia. 
Lampą zapaloną jest łaska uświęcająca, jako stan duszy 
ludzkiej, jako zadatek życia wiecznego.

Bracia i Siostry!
We wtorek, 6 lipca 2021 roku przestało bić serce śp. 

Ireny Niemykin. Serce kobiety, które w swoim życiu 
tak mocno przylgnęło do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i do Niepokalanego Serca Maryi. Ten „pobożny 
związek” mogliśmy obserwować patrząc na naszą 
siostrę, którą dziś żegnamy. Jak już wspomniałem, 
jej życie było pokornym wypełnieniem Ewangelii. 
Dzisiejsza przypowieść ewangeliczna była dla niej 
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życiowym drogowskazem: iść w stronę Chrystusa 
z płonącą lampą wiary, nadziei i miłości.

Kim była śp. Irena Niemykin? Kim była ta skromna 
kobieta, która przeżyła przeszło 78 lat? Dziś każdy 
z nas tu obecnych daje sobie własną odpowiedź. 
Odpowiedź, która jest częścią obrazu jej życia. Obrazu 
wielu kolorów, które tworzą wielką całość człowieka.

Moi Drodzy!
Jej życie to: małżeństwo, dzieci, rodzina. Jej życie to 

troska, aby każdy dzień był udany... Wiemy, że w życiu 
nie miała łatwo... Ale mimo to zawsze była pogodna, nie 
skarżyła się na przeżywane trudności. Tu z pewnością 
jej siłą w codzienności był Chrystus! Przez kilkadziesiąt 
lat dbała o czystość kościoła św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie i jego otoczenie. Służyła pomocą ks. 
kanonikowi Gerardowi Borysowi a także pani Irenie 
Dorawie. Należała do parafialnych wspólnot Żywego 
Różańca oraz Grupy Modlitwy św. Ojca Pio. Z wielką, 
pobożną troską podchodziła do przygotowania się do 
Mszy świętej. Wszyscy zapamiętamy prowadzone przez 
nią modlitwy i śpiew. To ona pierwsza przychodziła do 
świątyni, aby jak najdłużej być w bliskości Chrystusa 
Eucharystycznego. Bardzo ważne w jej życiu były 
także Msze święte ofiarowane za zmarłych: za męża, 
synów, siostry. Z wielkim umiłowaniem podchodziła do 
przyrody. Tak dużo czasu spędzała w naszych pięknych 
lasach, zbierając tam grzyby, jagody... To też była jej 
radość, i tam potrafiła chwalić Boga Stwórcę.

Dziś także wspominamy ostatni okres życia 
ziemskiego śp. Ireny. Choroba i cierpienie. Osobista 
droga krzyżowa. Pobyty w szpitalu oraz zmaganie 
się z cierpieniem w domu... Okres ten znosiła bardzo 
mężnie. Nieustannie się modliła. Przyjmowała 
sakramenty święte. Była świadoma odejścia, pogodzona 
z Bożą Opatrznością, czuła mocno przy sobie Bożą 
obecność. Ostatnie miesiące życia, tygodnie, dni 
i godziny... I w końcu to przejście, odejście... Odejście 
do Domu Ojca... tak bardzo podobne do ostatnich chwil 
ziemskiego pielgrzymowania św. Jana Pawła II...

Tutaj należą się wyrazy szacunku i podziękowań 
dla wszystkich, którzy otoczyli opieką serca śp. Irenę 
w trudnym okresie choroby i cierpienia. Na uwadze 
mamy przede wszystkim lekarzy i pielęgniarki, 
pozostały personel medyczny; sąsiadów, przyjaciół. 
Szczególne słowo wdzięczności kieruję oczywiście 
w stronę rodziny; dziękuję pani Marzenie za codzienne 
czuwanie i troskę.
Bracia i Siostry!

Ostatecznym celem człowieka jest niebo, jego 
prawdziwy dom, gdzie Ojciec niebieski oczekuje 
wszystkich z miłosierną miłością. Bóg nie chce, aby 
ktokolwiek zginął; dlatego posłał na ziemię swojego 
Syna, aby „szukał i zbawił to, co zginęło” (por. Łk 
19,10). On zbawił nas przez swoją śmierć na krzyżu. 
Niech nikt nie udaremnia tego krzyża! Jezus umarł 
i zmartwychwstał, aby być „pierworodnym między 
wielu braćmi” (Rz 8,29). Dziś o tym jeszcze bardziej 
pamiętamy, gdy żegnamy naszą siostrę śp. Irenę. 
Niech odpoczywa w pokoju! Niech jej nowe życie będzie 
życiem w bliskości Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i Niepokalanego Serca Maryi! Dziękujemy Panu Bogu, 
że była wśród nas, że ukazywała nam dobre, skromne 
i pobożne życie. Uczyła nas przeżywania radości 
w każdym dniu. Niech teraz doznaje radości wiecznej. 

„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie 
dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że 
pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście 
od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć 
nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja 
ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, 
Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi 
siebie. Wypróbował ich jak złoto i przyjął ich jak 
całopalną ofiarę” (zob. Mdr 3,1-9). Amen.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 9 lipca 2021 roku
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