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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 18 lipca 2021 roku

zmarła
 

 śp. HELENA MIĘKINA 
  ur. 28 stycznia 1932 roku w Seligach

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w piątek, 23 lipca 2021 roku
o godz. 12.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.

Różaniec przed Mszą świętą pogrzebową o godz. 12.00.
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

Bielawy (diecezja łowicka). Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Tu w niedzielę, 6 marca 1932 roku została ochrzczona śp. Helena Miękina z domu Frątczak.
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Pogrzeb śp. Heleny Miękiny odbył się w piątek, 23 lipca 2021 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.
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Homilia ks. Andrzeja Sowińskiego wygłoszona podczas 
Mszy świętej pogrzebowej za śp. HELENĘ MIĘKINĘ w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 23 lipca 
2021 roku.

2 Kor 5, 1. 6-10
Mt 5, 1-12a

ŚP. HELENA MIĘKINA 
ŻYŁA Z CHRYSTUSEM I Z NAMI

Droga Rodzino śp. Heleny!
Drodzy Mieszkańcy Błotni i Olszanki!
Drodzy Parafianie Parafii św. Bartłomieja
Apostoła w Mierzeszynie i Goście!
Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj, to jest 23 lipca 2021 roku przychodzimy 
do Chrystusa, aby na nowo przeżyć to Najświętsze 
z Nim spotkanie. Spotkanie, podczas którego 
kontemplujemy Słowo Boże i uczestniczymy 
w Świętej Eucharystii. Dziś podczas tego Świętego 
Spotkania przedstawiamy Chrystusowi naszą 
drogą siostrę śp. Helenę Miękinę, która zakończyła 
swoją ziemską pielgrzymkę w ostatnią niedzielę, 
18 lipca 2021 roku, w wieku 89 lat. Przedstawiamy 
ją Chrystusowi modląc się o życie wieczne dla 
niej. Chcemy też spojrzeć na jej życie i na życie 
każdego z nas, bo „Wszyscy bowiem musimy 
stanąć przed trybunałem Chrystusa”.

Osiem błogosławieństw.  W dzisiejszej Ewangelii 
Chrystus ukazuje w słowach błogosławieństw 
prawdziwe wzorce i mierniki wielkości człowieka. 
To idealne wskazania, jak zostać świętym. Byli 
więc ludzie, którzy pokusili się wcielać je w życie. 
Ludzie z różnych narodów i różnych warunków. 
Żyli, wypracowując w sobie te wartości ducha, które 
Chrystus ukazał w swoich błogosławieństwach. 
A kiedy ukształtowały się w nich one w stopniu 
heroicznym, stali się godnymi tego, że po śmierci 
zostali wyniesieni na ołtarze.

Jako święci są przedmiotem kultu. Nasze 
uwielbienie, które do nich kierujemy, przechodzi 
jednak dalej, ku Bogu, który jest Źródłem 
ich ponadziemskiej wspaniałości. W nich 
bowiem ujawnia się świętość Boża. Bardziej 
niż przedmiotem kultu są święci naszymi 
wspomożycielami, proszą za nami przed tronem 
Bożym. To przecież wybrańcy Niebios, przyjaciele 
i domownicy Boży. Mogą skutecznie wstawiać się 
w naszych potrzebach.

Ponadto, są dla nas wzorem i zachętą. Potrafili 
bowiem zrealizować w sobie treść Chrystusowych 
błogosławieństw. Pokazali, że to jest możliwe, 
i że to prowadzi do realizacji tak wspaniałego 
człowieczeństwa. To, tak bardzo rozumiała 
w swoim życiu śp. Helena Miękina, niewiasta 
uboga w duchu, cicha, łaknąca sprawiedliwości, 
miłosierna... Niewiasta ośmiu błogosławieństw! 
Dziękujemy dziś Panu Bogu za jej życie, za jej 
ewangeliczną wiarę, za podążanie za Chrystusem!

Moi Drodzy!
Kiedy Pan Bóg stworzył ten świat, zostawił 

nam swój widzialny obraz. Jest nim matka! 
Mama służyła całe życie. Najpierw swoim ciałem, 
a potem pracą, miłością i poświęceniem. To 
ona nie dosypiała, a w czasie choroby robiła 
wszystko, by ją przepędzić. Podsuwała najlepsze 
kąski i gotowała ulubione potrawy. Zamartwiała 
się z nami, śmiała i płakała. Wychowywała nas 
nie dla siebie, ale dla świata. Kochała nas zawsze, 
niezależnie od tego, czy byliśmy dobrzy czy 
źli, czy odnosiliśmy sukcesy czy porażki. Ona 
trwała przy nas nawet wtedy, gdy nic nam się nie 
udawało.

Bracia i Siostry!
Słowo „matka” najlepiej charakteryzuje 

śp. Helenę Miękinę. Teraz wejdźmy pokrótce 
w jej życiowe dzieje.

Helena Miękina z domu Frątczak urodziła się  
w czwartek, 28 stycznia 1932 roku w miejscowości 
Seligi w obecnym województwie łódzkim, 
w powiecie łowickim, gminie Bielawy. Sakrament 
Chrztu świętego przyjęła w kościele Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Bielawach 
w niedzielę, 6 marca 1932 roku (nr aktu chrztu: 
14/1932). To tereny obecnej diecezji łowickiej. 
Rodzice śp. Heleny to Jan i Józefa z domu Żądło. 
Rodzeństwo Heleny to: bracia Zenon (żona 
Regina z Orzechowskich) i Henryk, ur. 25 lutego 
1917  (jego żona to Rozalia z Druszków, ur. 29 
czerwca 1922) oraz siostry Albina i Zofia. Helena 
była najmłodszą z rodzeństwa. Mama Józefa 
została wdową w młodym wieku i podejmowała 
sama wszelkie obowiązki wychowania dzieci oraz 
utrzymania całej rodziny. Dziś ją także pobożnie 
wspominamy, prosząc dla niej o Miłosierdzie Boże 
(śp. Józefa Frątczak, córka Marcina i Józefy, 
ur. 19 marca 1889 roku, zm. 28 grudnia 1976 
w Błotni).

Po zakończeniu II wojny światowej rodzina 
Frątczaków przybyła na teren Pomorza i osiedliła 
się we wsi Olszanka.

Helena po uzyskaniu pełnoletności podjęła 
pracę jako higienistka w Zaskoczynie 
w prewentorium (był to zakład zapobiegawczo 
- leczniczy dla dzieci i młodzieży zagrożonych 
gruźlicą) a w późniejszym czasie było tam 
sanatorium (obecnie Dom Pomocy Społecznej). 
W niedzielę, 12 października 1952 roku o godz. 
12.00 zawarła święty sakrament małżeństwa 
z Marianem Miękina (ur. 6 stycznia 1926 w  Złotej 
a jego rodzice to Michał i Teofila z Rewerów). 
Małżeństwo pobłogosławił w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie ks. 
Henryk Serwiński, proboszcz parafii. Młode 
małżeństwo zamieszkało wówczas w Błotni. 
Mama Helena pracowała w Zaskoczynie 
do momentu urodzenia najstarszej córki 
Grażyny (ur. 1 listopada 1953). Potem zajęła 
się wychowywaniem dziecka i obowiązkami 



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 26 (450) 23 lipca 2021
5

domowymi. Szczęśliwe małżeństwo przeżyło 
wielką tragedię: śmierć dwóch synów we 
wczesnym dzieciństwie (śp. Ryszard Miękina ur. 1 
kwietnia 1956, zm. 4 września 1957; śp. Wiesław 
Miękina, och. 3 września 1957). Dnia 4 marca 
1959 roku urodził się syn Andrzej a 23 sierpnia 
1963 roku najmłodsza córka Małgosia. Państwo 
Miękina posiadali małe gospodarstwo rolne (2 
ha ziemi). Mama Helena była bardzo pracowita, 
zajmowała się wychowywaniem dzieci, ciężko 
pracowała na roli. Dnia 13 września 1993 roku 
zmarł ukochany mąż i ojciec rodziny śp. Marian 
w wieku 67 lat. Państwo Helena i Marian byli 
szczęśliwym małżeństwem prawie przez 41 lat. 
Ból i tęsknota Heleny za mężem były ogromne. 
Pomocą dla wdowy była żarliwa modlitwa.

Śp. Helena doczekała się sześciorga wnuków 
i ośmiorga prawnuków, z których była zawsze 
bardzo dumna. Dziś, jakże serdecznie pozdrawiam 
wnuczęta i prawnuczęta. 

W swoim długim życiu śp. Helena doznała dużo 
radości, szczęścia, wielu pięknych chwil ale 
również zmartwienia i troski. Ostatni etap jej 
życia był bardzo trudny, zmagała się z wieloma 
chorobami. Zawsze jednak  towarzyszyła jej 
modlitwa, zwłaszcza różańcowa oraz koronka 
do Miłosierdzia Bożego. Jak wiemy, mieszkała 
w Błotni wraz z najmłodszą córką Małgosią 
i zięciem Ryszardem, którzy opiekowali się nią.

Moi Drodzy!
Miłość Boga przyszła do człowieka właśnie 

przez kobietę. Niemalże całe życie Matki Bożej 
było związane z bólem. Te cierpienia zostały 
wcześniej zapowiedziane Jej przez Symeona: 
„A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw 
wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,35). Prymas 
Tysiąclecia, Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan 
Wyszyński mówił: „Nie można zliczyć, ile 
mieczów przeszyło serce Maryi. Bo całe Jej życie 
było jednym wielkim mieczem, jednym wielkim 
cierpieniem. Urodzić Syna po to, aby umarł, 
i to na krzyżu”. Maryja kochała jak nikt, i jak 
nikt inny cierpiała. Opiekuje się ludźmi również 
po śmierci. Za Jej przyczyną dusze cierpiące 
w czyśćcu otrzymują dostęp do nieba. Ona jest 
Matką Kościoła, a jak wiemy, należą do niego 
także dusze cierpiące w czyśćcu.

Z relacji świętych dowiadujemy się, że w dni 
i święta Jej poświęcone wprowadza Ona wiele dusz 
do nieba. Święty Piotr Damiani był przekonany, 
że każdego roku w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, Maryja uwalnia tysiące 
dusz czyśćcowych. Potężna to orędowniczka, 
dlatego jak najczęściej powtarzajmy: „Święta 
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Nasza siostra śp. Helena Miękina dziś, już 
z drugiej, z tej lepszej strony życia prosi nas, 
abyśmy prosili Matkę Bożą o życie wieczne. 

Pamiętajmy więc w naszych modlitwach o niej!
Bracia i Siostry!
Dziś tak wielu z nas wypowiedziałoby piękne 

i wzruszające słowa o śp. Helenie. Także 
literatura i sztuka ukazuje nam matkę i jej 
powołanie. Ukazuje także głęboką tęsknotę 
za nią. Przytoczmy może tak bardzo dobrze 
znany nam utwór „Do Ciebie Mamo”, który tak 
często wykonywała m.in. Violetta Villas (autor 
tłumaczenia Mirosław Łebkowski i Stanisław 
Werner; muzyka Adam Skorupka).

Mamo, smutno tu i obco.
Drzewa inne rosną,

I ciszy nikt nie zna tu.
Mamo, nie myśl, że się skarżę.

Żal mi tylko marzeń
Dziecięcych dni, moich dni.

Widzę znów nasz dom,
Ciebie mamo w nim.

Wspominam stary klon,
Ciemny i wysoki jak dym.

Mamo, wołam twoje imię.
Znowu jesteś przy mnie.

Jak za dawnych lat.

Widzę znów nasz dom,
Ciebie mamo w nim.

Wspominam stary klon
Ciemny i wysoki jak dym.

Mamo, w sercu cię kołyszę.
List do ciebie piszę,
Ciemny jak ta noc.

To nieprawda mamo,
Jutro wyślę inny list.
Jak dobrze, mamo,
Tak, jak miało być.

A ty, mamo śpij.
Oooo Mamo...

Mamo
Oooo Mamo

Śpij

Śp. Helena wiedziała, że życie jest pielgrzymką 
do Domu Ojca. Choć tu, w pobliskiej Błotni miała 
piękny dom i otoczenie, to prawdziwe mieszkanie 
przygotował jej Jezus w niebie. Dobrze znała 
słowa św. Pawła z Listu do Koryntian: „Tak 
więc mając tę ufność, wiemy, że jak długo 
pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami 
z daleka od Pana” (2 Kor 5,6). Potrafiła zaufać 
Bogu do końca.

Moi Drodzy!
Można powiedzieć, że miłość, pokora i oddanie 
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Bogu to trzy złote klucze otwierające drogę 
do zbawienia. Niech Matka Boża poprowadzi 
naszą siostrę śp. Helenę przed oblicze Boga 
Najwyższego. A znad jej trumny niech płynie 
dla nas wielka katecheza, żeby nade wszystko 
troszczyć się o zbawienie własnej duszy. To jest 
sprawa fundamentalna, pierwsza i najważniejsza. 
Chrystus wyraźnie mówi: „Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26).

Dziś, podczas tej Świętej Eucharystii, kiedy 
modlimy się i wspominamy naszą siostrę 
śp. Helenę dziękujemy także jej, że była wśród 
nas, dziękujemy jej, że była tak dobra, że była 
dla wielu z nas prawdziwą nauczycielką życia. 
Ja, jako proboszcz tej Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie dziękuję jej za 
autentyczne świadectwo życia chrześcijańskiego, 
życia ewangelicznego. Dziękuję także z całego 
serca za jej pogodę ducha, dobroć, budujące słowa 
kierowane także do mnie osobiście. Dziękuję 
za jej nieustanną troskę o piękno kościołów 
mierszeszyńskich, za każdy gest wsparcia. 
Bóg zapłać! Jakże dziś nie powtórzyć tych 
samych słów w stronę państwa Małgosi i Ryśka 
Kulwikowskich? Wyrażam Wam wielkie wyrazy 
wdzięczności!

Moi Drodzy!

Ziemska droga Ośmiu Błogosławieństw dla 
śp. Heleny Miękina już się zakończyła. Dzisiaj 
rozważając Słowo Boże pytamy się: A nasza 
długa i daleka droga do świętości – czy skończy 
się pomyślnie? Tak! Bylebyśmy ciągle podrywali 
się do wysokiego lotu i kierowali się światłem 
łaski. Trzeba nam tylko wytrwania i cierpliwości. 
Z wiarą i ufnością, w oparciu o pomoc łaski, 
cierpliwie i wytrwale dążmy tą drogą, jaką nam 
wskazują święci. Dojdziemy i my tam, gdzie oni 
się znajdują.

„Dlatego też staramy się Jemu podobać, 
czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego 
jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed 
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał 
zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub 
dobre”  (zob. 2 Kor 5, 1. 6-10). Amen.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Mierzeszyn, 23 lipca 2021 roku
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PODZIĘKOWANIE
Wyrażamy szczególne podziękowanie księdzu proboszczowi Andrzejowi 

Sowińskiemu za sprawowaną Mszę świętą pogrzebową za śp. Helenę Miękinę.
Dziękujemy pracownikom Ośrodków Zdrowia, Lekarzom, Pielęgniarkom 

i wszystkim pozostałym pracownikom za opiekę.
Dziękujemy Wszystkim za wsparcie, życzliwe słowa i kondolencje.
Dziękujemy Wszystkim mieszkańcom Błotni, że byli z nami w tych trudnych 

dniach. Dziękujemy pani Barbarze Turskiej za prowadzenie modlitwy różańcowej.
rodzina

ŚP. HELENA MIĘKINA
Msze święte popogrzebowe

Anno Domini 2021 - 2022

Poniedziałek, 22 listopada, godz. 7.00
Środa, 24 listopada, godz. 7.00
Poniedziałek, 13 grudnia, godz. 18.00
Niedziela, 19 grudnia, godz. 7.30
Czwartek, 23 grudnia, godz. 18.00

ponadto:

Poniedziałek, 3 stycznia, godz. 8.00 
     (intencja firmy pogrzebowej „Pinex” z Pinczyna)

Poniedziałek, 10 stycznia, godz. 8.00 
     (intencja ks. Andrzeja Sowińskiego)

Piątek, 28 stycznia, godz. 18.00: 
     90. rocznica urodzin śp. Heleny 

  (intencja ks. Andrzeja Sowińskiego)

MODLITWA 
ZA ŚP. HELENĘ MIĘKINĘ

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie 
udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze 
dziewicy i wszystkich Świętych dopuścił 
naszą zmarłą siostrę śp. Helenę Miękinę, 
do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego 
Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie 

wieki wieków. Amen.

Uroczystości pogrzebowe śp. Heleny Miękiny na 
cmentarzu parafialnym w Mierzeszynie, 23 lipca 
2021 roku. 
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