Zmarł śp. ks. bp Józef Zawitkowski
29 października w wieku 81 lat, w 58 roku kapłaństwa i 30 roku sakry biskupiej zmarł ks. biskup Józef
Zawitkowski. Ks. Biskup Józef związany był z naszym Zgromadzeniem od kilkudziesięciu lat. Jako proboszcz
parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie-Gołąbkach współpracował z Siostrami Michalitkami.
Jako Biskup wielokrotnie przyjeżdżał
do Miejsca Piastowego, uczestniczył w Jubileuszu 75-lecia
zatwierdzenia Zgromadzenia, a z racji beatyfikacji Ojca Założyciela, bł. ks. Bronisława Markiewicza napisał
pieśń: "Ojcze Bronisławie, nasz błogosławiony", która została zatwierdzona jako pieśń liturgiczna. Żegnając
Ks. bpa Zawitkowskiego, dziękujemy Mu za miłość do Boga, Kościoła,

29 października w wieku 81 lat, w 58 roku kapłaństwa i 30 roku sakry biskupiej zmarł ks. biskup Józef
Zawitkowski. Ks. Biskup Józef związany był z naszym Zgromadzeniem od kilkudziesięciu lat. Jako proboszcz
parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie-Gołąbkach współpracował z Siostrami Michalitkami.
Jako Biskup wielokrotnie przyjeżdżał
do Miejsca Piastowego, uczestniczył w Jubileuszu 75-lecia
zatwierdzenia Zgromadzenia, a z racji beatyfikacji Ojca Założyciela, bł. ks. Bronisława Markiewicza napisał
pieśń: "Ojcze Bronisławie, nasz błogosławiony", która została zatwierdzona jako pieśń liturgiczna.
Żegnając Ks. bpa Zawitkowskiego, dziękujemy Mu za miłość do Boga, Kościoła, Ojczyzny i każdego
człowieka. Dziękujemy za otwartość, wszelką życzliwość, za każdy gest dobroci, których doświadczyło
nasze Zgromadzenie i poszczególne Siostry, które z ks. Biskupem współpracowały.
Uroczystości pogrzebowe ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego odbędą się w najbliższą sobotę 7 listopada.
O godz. 9 trumna z ciałem bp Zawitkowskiego zostanie wprowadzona do bazyliki katedralnej w Łowiczu,
gdzie rozpocznie się modlitwa różańcowa. O godz. 10 rozpocznie się msza święta żałobna, której będzie
przewodniczył biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.
Natomiast msza święta pogrzebowa odbędzie się o godz. 14 w kościele św. Mikołaja Biskupa w Żdżarach w
powiecie grójeckim. To rodzinna parafia bp Zawitkowskiego. Eucharystii będzie przewodniczył biskup
pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.
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