
„Serca płaczą z bólu, a rozum pyta, dlaczego tak się stało, że w ciągu jednego tygodnia po raz drugi stajemy 

tu, w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim i na wieczny odpoczynek odprowadzamy czwartą osobę z tej 

samej szlachetnej i wspaniałej rodziny pań

czerwca 2005 r., ś.p. Filipa Adwenta, lekarza i eurodeputowanego, a przede wszystkim wielkiego polskiego patrioty. 

Ta głęboka tragedia, która w pierwszym rzędzie, spadła jak kamień z olbrz

pana Filipa, Alicję i pozostałe przy życiu ich dzieci, zasmuciła także Naród cały. Ś. p. Filip Adwent był bowiem 

wyjątkowo prawym człowiekiem i tak po ludzku, niezwykle potrzebnym współczesnej Polsce, w której po 1

nadal wygrywała nieuczciwość, postkomunistyczne układy i nieumiejętność budowania prawdziwie 

demokratycznego i opartego jednocześnie na wartościach porządku publicznego w państwie. Pan Filip należał do 

mojego pokolenia, urodził się bowiem w 1955 r.,

niezwykłą katedrą, która nie jednemu udowodniła prawdę o człowieku i jego twórczych możliwościach, gdy zapatrzy 

się w Boga. Pan Filip zapatrzył się w Boga Wszechmogącego i w Polskę. Pisał

gdy pracując we Francji – jednocześnie, bez reszty 

dotkniętego traumą stanu wojennego: „Koledzy z pracy obsypali mnie zarzutami, które tak sami streścili

tylko o swojej rodzinie i o Polsce. […] Masz być przede wszystkim lekarzem> […] Rodzina i Polska była zawsze na 

czele. Zawożenie leków do Polski jest też moim lekarskim obowiązkiem. Zresztą cała Polska jest moją Rodziną.” Pan 

dr Filip Adwent zdecydował się zamieszkać wraz rodziną w wolnej Polsce i włączyć się w proces jej budowania. Miał 

wiele talentów, znał co najmniej 5 języków obcych, i predyspozycji by dobrze Polsce się przysłużyć. I służył, przede 

wszystkim jako europoseł, sceptyk, widzący j

zachłyśnięcia się Unią Europejską i przynoszonym przez nią 

uczciwej współpracy między państwami europejskimi, ale nie zgadzam się na ekonomiczne z

wykorzystywanie Polski. Nie chcę Europy, w której silniejsze żyje kosztem słabszego”. Znając polskie dzieje, jako 

patriota Narodu, interweniował i dbał o prawdę w przekazie publicznym, piętnując kłamców i ignorantów, piszących 

np. o odpowiedzialności Polski i Polaków za zbrodnię Holokaustu. „Stwierdzam, że jak zwykle na Zachodzie 

kilka miesięcy przed śmiercią do redaktora naczelnego „Paris Match” 

lekkością o <polskich obozach koncentracyjny

okupowanej Polsce>, czy kiedykolwiek napisano chociażby raz, że obóz Struthof w Wogezach był obozem 

francuskim?” 

Ś. p. dr Filip Adwent był człowiekiem odważnym i wierzącym, był Polakiem rozk

Chciał służyć jej do końca, do kresu swego życia. Czy wiedział, że wysłucha go Bóg gdy modlił się do Niego słowami 

modlitwy przez siebie ułożonej, w formie 

skorzy są do oddawania swego żywota…Jaki zresztą byłby sens życia, jak nie ten: wyzbyć się swego życia.” Zostawił 

nam pan Filip nie jedno przesłanie, pozostawił słowa, żywe, bo przenikliwe, aktualne i mądre zarazem. 

Szczęść Boże, pani Alicjo; szczęść Boże w

polskiej ziemi, naznaczonym świadectwem miłości do człowieka, aż do końca.

Niepokalanów, 11 czerwca 2016 r. 

„Serca płaczą z bólu, a rozum pyta, dlaczego tak się stało, że w ciągu jednego tygodnia po raz drugi stajemy 

tu, w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim i na wieczny odpoczynek odprowadzamy czwartą osobę z tej 

samej szlachetnej i wspaniałej rodziny państwa Adwentów” – mówił JE bp Edward Frankowski podczas pogrzebu, 30 

czerwca 2005 r., ś.p. Filipa Adwenta, lekarza i eurodeputowanego, a przede wszystkim wielkiego polskiego patrioty. 

Ta głęboka tragedia, która w pierwszym rzędzie, spadła jak kamień z olbrzymiej wysokości na najbliższych, małżonkę 

pana Filipa, Alicję i pozostałe przy życiu ich dzieci, zasmuciła także Naród cały. Ś. p. Filip Adwent był bowiem 

wyjątkowo prawym człowiekiem i tak po ludzku, niezwykle potrzebnym współczesnej Polsce, w której po 1

nadal wygrywała nieuczciwość, postkomunistyczne układy i nieumiejętność budowania prawdziwie 

demokratycznego i opartego jednocześnie na wartościach porządku publicznego w państwie. Pan Filip należał do 

mojego pokolenia, urodził się bowiem w 1955 r., urodził się i dorastał we Francji w pięknym Strasburgu, w mieście z 

niezwykłą katedrą, która nie jednemu udowodniła prawdę o człowieku i jego twórczych możliwościach, gdy zapatrzy 

się w Boga. Pan Filip zapatrzył się w Boga Wszechmogącego i w Polskę. Pisał w swoim pamiętniku o latach 80

jednocześnie, bez reszty - zaangażował się w niesienie pomocy dla społeczeństwa polskiego 

dotkniętego traumą stanu wojennego: „Koledzy z pracy obsypali mnie zarzutami, które tak sami streścili

tylko o swojej rodzinie i o Polsce. […] Masz być przede wszystkim lekarzem> […] Rodzina i Polska była zawsze na 

czele. Zawożenie leków do Polski jest też moim lekarskim obowiązkiem. Zresztą cała Polska jest moją Rodziną.” Pan 

cydował się zamieszkać wraz rodziną w wolnej Polsce i włączyć się w proces jej budowania. Miał 

wiele talentów, znał co najmniej 5 języków obcych, i predyspozycji by dobrze Polsce się przysłużyć. I służył, przede 

wszystkim jako europoseł, sceptyk, widzący już w latach 90-tych niebezpieczeństwa płynące z bezrozumnego 

zachłyśnięcia się Unią Europejską i przynoszonym przez nią „po[d]stępem”. Mówił o tym: „Jestem zwolennikiem 

uczciwej współpracy między państwami europejskimi, ale nie zgadzam się na ekonomiczne z

wykorzystywanie Polski. Nie chcę Europy, w której silniejsze żyje kosztem słabszego”. Znając polskie dzieje, jako 

patriota Narodu, interweniował i dbał o prawdę w przekazie publicznym, piętnując kłamców i ignorantów, piszących 

alności Polski i Polaków za zbrodnię Holokaustu. „Stwierdzam, że jak zwykle na Zachodzie 

kilka miesięcy przed śmiercią do redaktora naczelnego „Paris Match” – gdzie np. przyjęło się mówić 

lekkością o <polskich obozach koncentracyjnych> zamiast o <niemieckich obozach koncentracyjnych utworzonych w 

okupowanej Polsce>, czy kiedykolwiek napisano chociażby raz, że obóz Struthof w Wogezach był obozem 

Ś. p. dr Filip Adwent był człowiekiem odważnym i wierzącym, był Polakiem rozk

Chciał służyć jej do końca, do kresu swego życia. Czy wiedział, że wysłucha go Bóg gdy modlił się do Niego słowami 

ożonej, w formie poematu: „Panie, Chciałbym należeć do ryzykantów życia. Do tych, którzy 

orzy są do oddawania swego żywota…Jaki zresztą byłby sens życia, jak nie ten: wyzbyć się swego życia.” Zostawił 

nam pan Filip nie jedno przesłanie, pozostawił słowa, żywe, bo przenikliwe, aktualne i mądre zarazem. 

Szczęść Boże, pani Alicjo; szczęść Boże wszystkim, którzy mogą dziś modlić się w tym niezwykłym miejscu na 

polskiej ziemi, naznaczonym świadectwem miłości do człowieka, aż do końca. 
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pana Filipa, Alicję i pozostałe przy życiu ich dzieci, zasmuciła także Naród cały. Ś. p. Filip Adwent był bowiem 

wyjątkowo prawym człowiekiem i tak po ludzku, niezwykle potrzebnym współczesnej Polsce, w której po 1989 r. 

nadal wygrywała nieuczciwość, postkomunistyczne układy i nieumiejętność budowania prawdziwie 

demokratycznego i opartego jednocześnie na wartościach porządku publicznego w państwie. Pan Filip należał do 

urodził się i dorastał we Francji w pięknym Strasburgu, w mieście z 

niezwykłą katedrą, która nie jednemu udowodniła prawdę o człowieku i jego twórczych możliwościach, gdy zapatrzy 

w swoim pamiętniku o latach 80-tych, 

zaangażował się w niesienie pomocy dla społeczeństwa polskiego 

dotkniętego traumą stanu wojennego: „Koledzy z pracy obsypali mnie zarzutami, które tak sami streścili: <Myślisz 
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czele. Zawożenie leków do Polski jest też moim lekarskim obowiązkiem. Zresztą cała Polska jest moją Rodziną.” Pan 

cydował się zamieszkać wraz rodziną w wolnej Polsce i włączyć się w proces jej budowania. Miał 
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Ś. p. dr Filip Adwent był człowiekiem odważnym i wierzącym, był Polakiem rozkochanym w swej Ojczyźnie. 

Chciał służyć jej do końca, do kresu swego życia. Czy wiedział, że wysłucha go Bóg gdy modlił się do Niego słowami 

poematu: „Panie, Chciałbym należeć do ryzykantów życia. Do tych, którzy 

orzy są do oddawania swego żywota…Jaki zresztą byłby sens życia, jak nie ten: wyzbyć się swego życia.” Zostawił 
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