z teraźniejszości ku przyszłości
z wolna podążam... a nawet przyspieszam
z głębokim odczuciem Boga
- w myślach i w sercu... nadążam
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PRZEDKŁADAM W POKORZE
Z teraźniejszości do przyszłości
z wolna podążam … a nawet przyspieszam
z głębokim odczuciem Boga
w myślach i w sercu … nadążam
Umysł sprawny … pracuje
Ostatnie księgi sprawdzam ..
Przetwarzam i uzupełniam
- w końcu się zastanawiam
… czy jeszcze ze świadomością
nadążam i żyję …
Przedkładam w pokorze …
Życie moje w całości ze świadomością
- nic ukryć się nie da!
To ostatnie słowa (jakby testament w formie wiersza) zapisane przy biurku przez
ks. Zbigniewa Malinowskiego, bo następnego dnia zasłabł i rozpoczął się trudny
czas choroby i słabości, czas naznaczony cierpieniem, czas zwieńczony w dniu 2
sierpnia przejściem do Domu Ojca.
Dzień śmierci ks. Malinowskiego - 2 sierpnia jest znamienny - jest to dzień
wspomnienia Matki Bożej Anielskiej, do której żywił szczególną cześć i
nabożeństwo (to także odpust związany z naszą świątynią) i dzień 2 sierpnia to
wspomnienia bł. Augusta Czartoryskiego, którego był wielkim czcicielem i
propagatorem jego kultu (podczas beatyfikacji bł. Augusta Czartoryskiego w
Rzymie w 2004 roku ks. Malinowski niósł jego relikwiarz do ołtarza, gdzie
przewodniczącym liturgii był papież Jan Paweł II).
I w tym to znamiennym dniu, po odprawionej Mszy św., po świadomym przyjęciu
sakramentu namaszczenia chorych, w otoczeniu Współbraci i przedstawicieli osób
świeckich, odmawiających przy jego łóżku koronkę do Bożego Miłosierdzia
spokojnie zasnął w Panu.

Zgromadziliśmy się tu w tej świątyni wokół ołtarza, aby pożegnać zmarłego ks.
Zbigniewa, aby polecić Go w naszych modlitwach Bogu, aby spojrzeć na Jego
dopełnione w porządku wieczności ziemskie życie.
W pamięci tych, którzy Go znali, ożywa Jego wyrazista postać, powracają obrazy
chwil, kiedy nasze drogi – dłużej lub krócej – krzyżowały się lub biegły razem z
Jego drogami. Tyle ich, tyle tych dróg i spotkań; przy ołtarzu, w konfesjonale, w
szkole, podczas porannych słówek na dzień dobry, na lekcjach, na korytarzu, w
urzędzie, na ulicy, podczas zwykłych spotkań i rozmów … tyle tych naszych z nim
spotkań …
Dziękujemy dziś Panu Bogu za to wszystko dobro, jakie dokonał przez Jego posługę
w różnych miejscach, na różnych stanowiskach, wobec wielu ludzi. Przywołajmy
choćby Jego ostatnie 26 lat pobytu tu w Lutomiersku. To, że powstały tu szkoły
muzyczne, że salezjański Lutomiersk tak się ożywił, rozwinął i rozkwitł to
działanie Boga przez posługę ks. Zbigniewa Malinowskiego, … ale to tylko wycinek
z Jego bogatego życia …
Dziękując za wszelkie dobro, które śp. ks. Zbigniew spełnił na ziemi, prośmy w tej
liturgii dobrego Boga, aby „ten czas, ta chwila” stała się dla śp. ks. Zbigniewa
przejściem do radości nieba.
Jest pośród nas biskup Marek, któremu dziękujemy za przybycie i prosimy o
przewodniczenie naszej modlitwie.

