Warszawa, 18 sierpnia 2021r.

Pogrążona w żałobie Rodzino śp. Zenona
Czcigodny Księże Rektorze
Księże Asystencie i zgromadzeni Kapłani
Drogi Zarządzie i wszyscy członkowie IPAK
Wszyscy zgromadzeni wg stopni i godności
Jednocząc się dziś przy trumnie śp. Zenona Handzla, w imieniu Akcji Katolickiej w Polsce, dane mi jest
wyrazid Bogu wdzięcznośd za dar Jego życia i apostolskiej posługi, pełnej ewangelicznej radości
i troski o powierzone sprawy. Wspominamy wydarzenia i spotkania, które pozostawiły niezatarty ślad
w życiu wielu z nas, a szczególnie w misji naszego Stowarzyszenia.
Każde pożegnanie a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Bóg wobec każdego z nas
ma swój plan. A my zanurzeni przez Chrzest w Jego Kościele, staramy się go realizowad. Realizował go
również nasz Brat śp. Zenon. Chrystus zaprosił go, jak kiedyś apostołów, do współtworzenia oblicza
Kościoła a on odpowiedział na to powołanie w sposób szczególny: służebną postawą, konkretną
pracą i pełnym radości zaangażowaniem. Przyjął i z oddaniem realizował, obok innych powierzonych
mu przez Polską Misję Katolicką, funkcję Prezesa Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej
Brytanii. Dał świadectwo życia poświęcając się dziełu apostolstwa, podejmując szereg inicjatyw wśród
angielskiej Polonii. Wiele z nich podejmował we współpracy z Polską Misją Katolicką dla Anglii i Walii,
prowadząc do jednoczenia rozsianej wspólnoty naszych rodaków. Formacja duchowa, zjazdy
katolickie, konferencje apostolstwa świeckich, pielgrzymki, liczne spotkania i odczyty, wydawnictwa,
wydarzenia rocznicowe i patriotyczne to w wielkim skrócie, z sukcesem prowadzona działalnośd dla
polskiej społeczności na obczyźnie.
Śp. Zenon od lat był również Przyjacielem Akcji Katolickiej w Polsce. Wspólna wymiana myśli
i zatroskania o Boże sprawy w Kościele, zarówno tu na polskiej, ale też na brytyjskiej ziemi.
W jedności pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Pani, ale też Matki Bożej w Aylesford. W tej smutnej
chwili wspominamy spotkania i jubileusze, zjazdy i spotkania świąteczne.
W pełnionej misji ostatnie kilkanaście lat szczególnym wsparciem była dla Niego Żona Marysia.
Pracowita, oddana, niezwykle ciepła i kochająca. Droga Przyjaciółko, wspieramy Cię w Twoim bólu
naszą modlitwą.
Drogi Zenku, nie dane nam będzie już uradowad się Twoją osobą. Pozostanie jednak w nas wszystkich
Twoja radośd i niezwykła otwartośd. Za wszystkie dzieła i dobrod serca zmarłego Zenona, dziś
dziękujemy dobremu Bogu. Panująca ciągle pandemia Covid -19 i obowiązujące wymogi sanitarne
uniemożliwiają dzisiejszą obecnośd, dlatego też duchowo łączymy się w bólu z całą Rodziną zmarłego,
Instytutem Polskiej Akcji Katolickiej oraz Polską Misją Katolicką, polecając Jego duszę miłosiernemu
Bogu.
Wieczny odpoczynek racz mu dad Panie!
W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce
Urszula Furtak, prezes
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