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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 22 września 2021 roku

zmarł

 
śp. ZYGMUNT KOPROWICZ 

ur. 15 grudnia 1923 roku w Raku

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 25 września 2021 roku
o godz. 10.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.

Różaniec przed Mszą świętą pogrzebową o godz. 9.30.
Pogrzeb po Mszy świętej na cmentarzu w Mierzeszynie.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI
Pogrążona w smutku i żałobie: Rodzina

Kościół parafialny św. Anny w Skrwilnie. Tu został ochrzczony śp. Zygmunt Koprowicz.
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Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 25 września 2021 roku.
Uroczystość pogrzebowa śp. Zygmunta Koprowicza.
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Homilia ks. Andrzeja Sowińskiego wygłoszona na Mszy świętej 
pogrzebowej za śp. ZYGMUNTA KOPROWICZA. Kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 25 września 2021 roku.

Mdr 3, 1-6.9
Mt 5, 1-12a

ŻYCIE CZŁOWIEKA 
OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Droga Rodzino śp. Zygmunta!
Czcigodni Księża, księże kanoniku Gerardzie 

[Borys], ks. Ireneuszu [Koziorzębski], wnuku śp. 
Zygmunta!

Drodzy mieszkańcy Olszanki!
Drodzy Parafianie Parafii św. Bartłomieja Apostoła 

w Mierzeszynie oraz Wszyscy obecni na dzisiejszej 
Świętej Eucharystii!

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus ukazuje 
w słowach błogosławieństw prawdziwe wzorce 
i mierniki wielkości człowieka. To idealne 
wskazania, jak zostać świętym. Byli więc ludzie, 
którzy postanowili je wcielić w życie. Ludzie 
z różnych narodów i różnych warunków. Żyli, 
wypracowując w sobie te wartości ducha, które 
Chrystus ukazał w swych błogosławieństwach.

Osiem błogosławieństw, to jakby zwierciadło, 
w którym ma się przeglądać chrześcijanin, 
gdy chce sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 
właściwa jest droga jego życia. Żegnając dziś śp. 
Zygmunta pragniemy wyrazić przekonanie, że 
w jego życiu, trwającym prawie 98. lat, były na 
miarę ludzkich możliwości realizowane wskazania 
zawarte w błogosławieństwach... On żył tym 
słowem Chrystusa. Był człowiekiem Ośmiu 
błogosławieństw!

Bracia i Siostry!
Często myśl o śmierci przejmuje nas grozą, stąd 

staramy się jakby nie dopuszczać jej do siebie. 
Tymczasem śmierć jest czymś nieuchronnym. 
Tak jak zabrała z tego świata w ostatnią środę, 22 
września 2021 roku śp. Zygmunta Koprowicza. 
Dziś go żegnamy prosząc Miłosierdzie Boże 
o łaskę wiecznej szczęśliwości dla niego. Dziś 
uświadamiamy sobie, że śmierć także nas zabierze 
spośród żyjących. Dlatego nie tyle trzeba bać 
się śmierci, ile starać się spojrzeć na nią po 
chrześcijańsku. Często mamy sobie przypominać, 
że nie jest ona końcem życia, lecz tylko przejściem 
do nowej, doskonalszej rzeczywistości, do pełni 
życia w Bogu. Stanie się to jednak tylko wtedy, 
gdy w życiu doczesnym wypełniamy wolę Ojca 
niebieskiego.

Człowieka sprawiedliwego nic nie potrafi w życiu 
załamać, jeśli będzie miał świadomość, że Bóg 
jest z nim, i nadzieję, że go wybawi ze wszystkich 
przeciwności. To, tak bardzo w swoim długim 
życiu rozumiał śp. Zygmunt. Dziś, w czasie tej 
Mszy świętej, uroczystości pogrzebowej, Chrystus 
– Droga, Prawda i Życie, na nowo ukazuje nam jaką 

drogą mamy iść przez tę ziemię, aby osiągnąć życie 
wieczne.

Moi Drodzy!
Sprawując dziś liturgię pogrzebową pragniemy 

pożegnać śp. Zygmunta, który po kilku 
miesięcznych cierpieniach odszedł z tego świata. 
Naszą obecnością wyrażamy mu wdzięczność 
i podkreślamy nasz związek z rodziną pogrążoną 
w żałobie. Nie zawsze jednak pamiętamy o tym, 
że jest to naprawdę sposobna chwila do głębszej 
refleksji religijnej nad naszą ludzką egzystencją, 
a także do wniknięcia dokładniej w swoje sumienie, 
aby odpowiedzieć sobie na pytanie: jaka jest nasza 
droga życia, dokąd ona nas prowadzi?

W podjęciu tej refleksji pomaga nam Słowo 
Boże, jakie jest do nas kierowane podczas 
sprawowania dzisiejszej Mszy świętej. I oto na 
samym początku otrzymujemy pouczenie: „Dusze 
sprawiedliwych są w ręku Boga”. Jest to zarazem 
zapewnienie, które jest nam tak bardzo potrzebne. 
Dla człowieka, istoty myślącej, wybiegającej 
w przyszłość, stawiającej sobie liczne pytania, jest 
rzeczą niezmiernie ważną osiągnięcie pewności 
w podstawowej sprawie, która ma zadecydować 
o naszej przyszłości, i to nie tylko tutaj na ziemi. 

Naszym jedynym, naprawdę niewzruszonym 
oparciem może być tylko Ten, w którym żyjemy, 
poruszamy się i jesteśmy – wszechmocny 
Bóg, Stwórca wszechrzeczy. To nie jest tylko 
jakieś słowne, nie mające głębszych podstaw 
stwierdzenie, ale jest to podstawowa prawda. Może 
ją uzasadnić zdrowy rozsądek człowieka, który 
mając światło rozumu potrafi odkryć swojego 
Stwórcę i Pana. Potwierdza to zaś wielowiekowe 
doświadczenie, które wskazuje na to, że ludzie – 
istoty rozumne – zawsze byli i są w przygniatającej 
większości „wierzącymi w Boga”. Co więcej, 
doświadczenie historyczne potwierdza, że „wiara 
w Boga” nie wypływa bynajmniej z ciemnoty czy 
z jakichś przesądów, ale ma solidne podstawy 
oparte na argumentach naukowych. Świadectwem 
tego są ludzie niezwykłej wiedzy, naukowcy, 
którzy również w zdecydowanej większości uznają 
istnienie Boga. Jednak jeszcze bardziej przybliżyło 
nam Boga Objawienie.

Bracia i Siostry!
„Wiara w Boga”, obecność Boga w życiu, 

wypełniają wspaniały życiorys śp. Zygmunta 
Koprowicza. Jak wiemy urodził się w sobotę, 15 
grudnia 1923 roku w miejscowości Rak. Rak 
– to niewielka wieś licząca obecnie około 50. 
zabudowań mieszkalnych (nieco przeszło dwustu 
mieszkańców). W pobliskim lesie znajduje się 
miejsce masowych rozstrzelań Polaków z regionu, 
zwłaszcza księży, nauczycieli, prawników i lekarzy. 
W pobliżu znajduje się także pomnik ku pamięci 
Polaków zamordowanych przez niemieckiego 
okupanta. 

Rodzice Zygmunta to Franciszek Koprowicz 
i Ewa z domu Filipska. Zygmunt został ochrzczony 
w kościele św. Anny w Skrwilnie. To parafia obecnej 
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diecezji płockiej w dekanacie Rypin (województwo 
kujawsko – pomorskie, na granicy z województwem 
mazowieckim). Parafię w Skrwilnie erygował 3 lutego 
1379 roku Biskup Dobiesław Sówka z Gulczewa 
z fundacji podkomorzego W. Strenka. Parafia 
wymieniona jest w zachowanym fragmencie spisu 
poborowego dla powiatu rypińskiego z 1431 roku. 
Można powiedzieć, że parafia w Skrwilnie powstała 
w tym samym czasie co parafia w Mierzeszynie.

Śp. Zygmunt pochodził z wielodzietnej rodziny: 
miał trzech braci i sześć sióstr. Dziś z rodzeństwa 
żyje tylko siostra Mieczysława Stosio. Jako młody 
chłopak, po kilku miesiącach od wybuchu II 
wojny światowej, został zabrany na przymusowe 
roboty do Niemiec, tam przebywał cztery lata. 
W miejscowości urodzenia, Rak, mieszkał do 22. 
roku życia. W okresie powojennym  przybył do 
Olszanki, gdzie już wcześniej osiedliło się jego 
rodzeństwo.

W Olszance poznał swoją przyszłą żonę: Mariannę 
z domu Stosio (18 marca 1924 – 20 grudnia 2018). 
Sakrament małżeństwa zawarli dnia 4 maja 1947 
w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Młodzi małżonkowie zostali pobłogosławieni przez 
proboszcza mierzeszyńskiego ks. Aleksandra 
Łukaszewicza. Świadkami byli Jan Stosio i Jan 
Luty. Państwo Koprowiczowie przeżyli wspólnie 
w małżeństwie przeszło 71. lat. Wielu z nas tu 
obecnych pamięta ich piękny, kamienny jubileusz 
małżeństwa w 2017 roku (zob. gazetę parafialną 
„U św. Bartłomieja w Mierzeszynie” nr 11 /251/ 
z dnia 4 maja 2017 roku. Zobacz też wcześniejszą 
gazetę parafialną dotyczącą uroczystości 
pogrzebowych śp. Marianny Koprowicz: z 22 
grudnia 2018 roku, nr 40 /317/). 

Dzisiaj, tak, jak trzy lata temu wymieniam także 
ich dzieci: Bogumiłę (ur. 1948), Tadeusza (ur. 
1949), Teresę (ur. 1950) i Jadwigę (ur. 1955) oraz 
siedmioro wnuków, sześcioro prawnuków i jednego 
praprawnuka. Oczywiście, szczególną, piękną 
kartą w życiorysie państwa Koprowiczów okazał 
się wnuk Ireneusz Koziorzębski, który urodził się 
dokładnie w dniu, kiedy dziadkowie obchodzili 
swoją 29. rocznicę ślubu. Wieloletni proboszcz 
tej parafii, ks. kanonik Gerard Borys, ochrzcił 
Ireneusza w kościele św. Bartłomieja Apostoła, 5 
czerwca 1976 roku. Irek po maturze wstąpił do 
Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie 
i został kapłanem 16 czerwca 2001 roku. Dzisiaj, 
ks. Ireneusz sprawuje Mszę świętą za swojego 
dziadka i dziękuje Panu Bogu za jego piękne życie.

Śp. Zygmunt Koprowicz był osobą wielkiej 
pracy. Olszanka, gospodarstwo rolne w latach 
1947 – 1984. Dzisiaj, kiedy patrzymy na życie 
śp. Zygmunta, podkreślamy jego bardzo religijne 
życie, życie wzorowe, życie przykładne dla wielu. 
Codzienna modlitwa, regularne przystępowanie 
do sakramentów świętych, niedzielna Msza 
święta... I ostatnie lata jego życia... Dom 
rodzinny w Olszance, dom, który stał się dla 
niego kościołem. Pierwsze piątki miesiąca, 

i przystępowanie do sakramentów świętych. 
Niewątpliwie jego pożegnaniem z kościołem 
parafialnym było uczestniczenie w uroczystościach 
50. lecia sakramentu małżeństwa córki Teresy 
i Jana Koziorzębskich w dniu 24 kwietnia 2021 
roku (zob. gazeta parafialna „U św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie” nr 14 /438/ z 24 kwietnia 2021).

Dzisiaj, wraz z ks. Gerardem, dziękujemy 
śp. Zygmuntowi i śp. Mariannie za ich wielkie 
zaangażowanie na rzecz naszej parafii. Tu 
wymieniamy także pracę w Radzie Parafialnej, 
pomoc przy budowie kościoła w Suchej Hucie 
i remoncie kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa; wielką pomoc w remoncie mierzeszyńskich 
kościołów ostatnich lat.

Moi Drodzy!
Tak wiele może sobie powiedzieć każdy z nas, 

kiedy w obliczu śmierci śp. Zygmunta, patrzy 
na własne życie i porównuje je z wymaganiami 
Ewangelii. Czy należę do grupy „sprawiedliwych, 
którzy są w ręku Boga?” Tylko to może mi 
zapewnić prawdziwy spokój tutaj na ziemi i miejsce 
w królestwie, jakie najlepszy Ojciec przygotował 
swoim dzieciom od założenia świata.

Święty Franciszek z Asyżu wołał: „Bądź 
pochwalony, mój Panie za śmierć, siostrę 
naszego ciała”. Śmierć musi też zostać przyjęta 
i zaakceptowana, ale nie jako wróg, tylko jak nasza 
siostra. Tuż przed śmiercią, w czasie konania św. 
Franciszek śpiewał razem z braćmi czuwającymi 
przy nim:

„Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę, śmierć cielesną,
Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła.
Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym 

konają.
Błogosławieni ci, którzy odnajdą się w Twojej 

świętej woli,
Albowiem po raz wtóry
Śmierć im krzywdy nie uczyni”.
Człowiek wierzący wie, że śmierć jest bramą do 

życia wiecznego, na które pracuje całym swoim 
życiem. Śp. Zygmunt Koprowicz w swoim życiu 
o tym doskonale wiedział. Jego życie stało się 
pobożną pracą, wysiłkiem, aby osiągnąć nagrodę 
daną przez Boga na całą wieczność.

„Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi
aż przed oblicze Boga Najwyższego.

Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony.
On wezwał ciebie do Królestwa światła.
Niech na spotkanie w progach Ojca domu
po ciebie wyjdzie litościwa Matka”. Amen.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Mierzeszyn, 25 września 2021 roku
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,,Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; 
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. 

I w życiu więc i śmierci należymy do Pana” 
(Rz 14,7-8)

PODZIĘKOWANIE

Z całego serca dziękujemy
Kapłanom: ks. proboszczowi Andrzejowi Sowińskiemu, ks. kan. Gerardowi Borysowi;

całej Rodzinie, Sołtysowi Olszanki i Przedstawicielom Rady Sołeckiej, 
Lekarzom i Pielęgniarkom z Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mierzeszynie, 

Sąsiadom i Znajomym zwłaszcza z Olszanki 
oraz Wszystkim, którzy nas wspierali modlitwą i dobrym słowem.

Dziękujemy za uczestnictwo w dniu 25 września 2021 roku we Mszy świętej i pogrzebie

ś + p
Zygmunta Koprowicza

zmarłego 22 września 2021 roku w wieku 97 lat.
Dziękujemy za modlitwę, Komunię św., ofiary, intencje mszalne, wieńce, kwiaty i kondolencje.

Wszystkim serdeczne Bóg zapłać składają:
Dzieci z Rodzinami, siostra Mieczysława, Rodzina oraz ks. Ireneusz Koziorzębski
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Cmentarz parafialny w Mierzeszynie. Pogrzeb śp. Zygmunta Koprowicza, 25 września 2021 roku.
Dzieci śp. Marianny i Zygmunta Koprowiczów. W grupie od lewej: Bogumiła Gosz, Tadeusz Koprowicz, Jadwiga Kępka 

i Teresa Koziorzębska. Obok ks. kanonik Gerard Borys i ks. Ireneusz Koziorzębski.

Ks. Andrzej Sowiński, ks. kanonik Gerard Borys i ks. Ireneusz Koziorzębski


