
Z głębokim żalem i smutkiem w sercu żegnamy Cię Kochany Wujku i Kuzynie…  

Trudno pogodzić się z faktem, że nie możemy uczestniczyć w Twojej ostatniej podróży 

ziemskiej bowiem Ty byłeś zawsze z nami ……zarówno w tych radosnych dla nas chwilach czy 

to narodzin i chrzcin naszych dzieci, czy to podczas ich Pierwszych Komunii Świętych czy 

podczas ich ślubów, naszych jubileuszy jak również w tych smutnych chwilach kiedy 

żegnaliśmy naszych najbliższych … nawet wówczas kiedy zdrowie niedomagało i byłeś słaby 

fizycznie to zawsze do nas dołączałeś i byłeś z nami… co potwierdza fakt, iż byłeś na ziemi 

osobą, która nade wszystko kochała rodzinę 

Byłeś naszym wsparciem i opoką… 

Byłeś wspaniałym synem, bratem, szwagrem, wujkiem i kuzynem… 

Byłeś inspiracją dla następnego pokolenia w rodzinie Grzebień gdzie w Twoje ślady 

poszło trzech synów Twojego kuzynostwa i są w stanie kapłańskim 

Byłeś skromnym i bardzo pracowitym człowiekiem niosącym bezinteresowną  pomoc,  

wsparcie mentalne, dzielącym się z nami  swoją ogromną wiedzą i dobrą radą 

Zawsze kiedy przyjeżdżałeś do nas na urlop to zamiast wypoczywać, udawałeś się w 

ustronne miejsce... na łono przyrody które uwielbiałeś i gdzie rozkładałeś swój komputer  i 

zatopiony w archiwalnych materiałach pilnie pracowałeś… 

Jeszcze trzy tygodnie temu stojąc przy Twoim szpitalnym łóżku opowiadałeś nam o 

swoich ambitnych zawodowych planach, konferencjach naukowych w maju, o dokończeniu 

rozpoczętych prac naukowych…  

Do końca troszczyłeś się i dopytywałeś o rodzinę – pytając o poszczególnych członków 

naszej rodziny w tym również - jak to określiłeś- o „bojsy” czy rosną i czy broją - nikt nie był 

Ci obojętny …. 

Ostatnie chwile były dla Ciebie ciężkie i bolesne aczkolwiek pomimo bólu i złego 

samopoczucia na Twej twarzy gościł delikatny uśmiech, towarzyszyła Ci pogoda ducha i 

niepowtarzalne poczucie humoru  

Dziękujemy za 80 lat Twej dobroci, miłości i mądrości …niech Pan Tobie za wszystko 

wynagrodzi 

Teraz rozpoczynasz nową podróż, a my cała Twoja rodzina łączymy się z Tobą w 

modlitwie 

Nasza rodzina składa wielkie Bóg zapłać dla Współbraci w kapłaństwie za otoczenie 

naszego Wujka pielęgnacyjną opieką, życzliwością i modlitwą w jego ostatnim trudnym okresie 

życia 

Wujku i Kuzynie wierzymy, że jesteś teraz u Pana i patrzysz na nas swym ciepłym 

wzrokiem. Nie żegnamy się … Jesteś wśród nas sercem i duszą...  

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO …. 

Pogrążona w smutku rodzina 


