Wierny Przyjacielu!

A więc – odszedłeś, Biskupie Józefie Zawitkowski, w lepszą
rzeczywistość, w dniu 29 października 2020 roku, o godz. 13.45.
Czułam, że to już po raz ostatni odwiedzasz szpital. Nawet broniłeś się
przed nim, ale posłusznie uległeś. Już mnie nie złapiesz za głowę i nie
przytulisz ciepło do serca ze słowem, Aluśka. No trudno, obyś
przytulił, kiedy dołączę do Ciebie! Urzeka mnie Twoje zawołanie:
Servus et Filus Ancillae. Co za wymowne zestawienie: Servus
Ancillae! Sługa Służebnicy, albo Sługa i Syn Służebnicy!
Głęboko wdzięczna Ci jestem, wierny Przyjacielu! Dziękuję Ci,
Biskupie Józefie, nie tylko za lata wspólnej ławy w Aninie i na ATK
w naszej młodości, ale że i w mojej starości nie opuszczałeś mnie,
parafrazując Psalmistę. Jakże cenię sobie tę przyjaźń! Dziękuję za
Twoje mądre, głębokie w treści, bliskie polskiemu duchowi słowa,
mocne polską historią, literaturą, szczerym patriotyzmem, głoszone
tak hojnie, za dobre spojrzenie, ciepły uścisk, za serce dla wciąż
Kochani moi… To już stało się trwałym pseudonimem. Wzbudź nam,
Panie, Pasterzy podobnych do Niego, którzy tak jasno, przeźroczyście,
bez światłocienia, zabiegaliby o PRAWDĘ!
Bywał u nas w Aninie w różnym charakterze. Najpierw jako
Ksiądz Józef, student założonego z inicjatywy Prymasa, Księdza
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Musica Sacra dla Księży,
przy Studium Muzyczno-Liturgicznym dla Sióstr Zakonnych. Okazuje
się, że z tego środowiska wyszło dwóch biskupów: Józef Zawitkowski
i Jerzy Dąbrowski. Jak na kilku zaledwie księży tam studiujących, to
poważny procent. Utarł się nawet żart, że kto chce sięgnąć po takie

dystynkcje, niech idzie do Anina. Warto wspomnieć, że ten Instytut
dał początek Muzykologii na Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie, która to uczelnia z latami stała się Uniwersytetem
Kardynała Wyszyńskiego. Tak więc wspólna edukacja muzyczna
pogłębiała również osobisty nasz kontakt. W czerwcu 1972 roku
prowadził zajęcia na Kursie Kwalifikacyjnym, czyli zjeździe
absolwentek. Nigdy też nie odmówił na zaproszenie celebrowania
Mszy świętej z jakichś okazji, np. imienin, otwarcia lub zakończenia
roku, które zawsze miało uroczystą oprawę. Dobrze czuł się pośród
muzycznej młodzieży, często reprezentującej także teatralne talenty.
Cieszył się, gdy zdarzało nam się wspólnie celebrować Mszę
świętą radiową. Wiele razy wspominał w oficjalnych wypowiedziach
Studium, chór i jego dyrygentkę. Szczególnym pietyzmem otaczał
naszego profesora, Księdza Wojciecha Lewkowicza. Kochał śpiew
gregoriański, który był naszą specjalnością.
Nie musiałam długo prosić - ani długo czekać - o Wstęp do powstałej
książki o Studium Muzyczno-Liturgicznym im. św. Piusa X w
Warszawie-Aninie przy Papieskim Wydziale Teologocznym w
Warszawie.
https://drive.google.com/file/d/1ATXT7yViTiL1_qxQPd0CS6FKxQs
C0yYC/view?usp=sharing
Nawet między wierszami wiele w nim można wyczytać.
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