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Nieeb, sig:nie trwoiy senaewuJzn. Wieruy.eie w Boga? I we Mnie wiencie'

W dona hica nego iest nieszkart wiele. J 14' 2

Do $gbi poruszeni tragicznq Smierci4

.  s . t P
Pana FiliPa Adwenta

wielkiego Polaka i patrioty, czlowieka o wyjqtkowych zaslugach dla

0jcryznY i Rodak64

Jego Rodzic6w

S. t P..
Janiny i Stanislawa Adwent6w'

Jego najstarszej C6rki
S . t e

Marii Adwent

skladamy
Pani Aliejt Adwent, c6rce Helenie i spon{ Aleksandrowi
szczere wyrazy wsp6lczucia i Zalu z powodu straty Najbli2srych.

Otaczamy Pafstwa modlitwq, proszqc Pana Boga o laskg pokoju dla

wszystkich PoEEZonYch w zalobie.
Redakcj a "Nasngo Dziennika"

Posel Gabriel Janowski,
;;;;k-;"fi ;wei xomisi i'
ds. UniiEuroPejskiei

- Foznalem 5P. Posla Adwenta iesz-
cze pzed lompaniq w sPrawie refe'
rendum ziemskiego, w kt6q obYdwaj
byliSmy bardzo zaanga2owani' Swi$ej
pimieci posel Adwent bardzo osobi'
Scie pze{wal hruestie zwiqzane z Po.
zostaniem polskiej ziemi w polskich rg
kach. Zapisaf sig 0n w mej pamigcija-
ko osoba bardzo rozumiejqca wagg
tydr spraw i polskie realia, mimo 2e
dzecie2 mieszkal za granicq. Zorgani-
iowali3my wspolnie wiele spotkari in'
formacyjnych na temat niebezPie'
ceristw zwiqzanych z wYkuPem Pol'
skiej ziemi pnez cudzoziemc6w, jeidzi-
li5my na wiele wyldad6w. Druga sPn-
wa to aktywno3i 5p. Posla w komisji
rolnictwa w hrlamencie Europejskim'
Takie na obszane zawilo3ci polityki
unijnej wsp6tpracowali5my ze sobq.
Swigtej pamiqci posel Adwent bYf
szczeg6lnie zainteresowany sprawq
cukru, co bylo zwiqzane z zaPowiada'
nq niekorzystnq dla Polski reformq po-
Itykt Ut w tei diedilile WsPofitnn
5p. posla Adwenta z jak najlePszel
strony, jako osobg w pelni zaanga2o-
wanE w sprawy polskie, a w sprawy
rolnictwa w vaE6lnoSci.

Prsfesor Adam Biela, senator RP
- Swiqtej pamigci dr FiliP Adwent

bl afowiekiem zawsze otwartym na
sprawy dotyeqce warto3ci najwaZ-
niejvydr w iciu chzeScijanina i Fola-
ka, Gdy zwrocilem sig do Niego z pro5-
!q o pokierowanie rejestracjq intergru-
py,,Rodzina w Europie" w hdamencie
Elropejskim, podjqf siq tej misji z pef'
nym zaanga2owaniem, doProwadza-
jqcjq do pozytywnego finalu. Mfcho-
dzil zawsze z inicjatywami dotyeqcy-
mi uzyskiwania pnez polskich rolni-
k6w ey polskq stu2bg zdrowia dodat-
kowej pomocy ze Srodk6w bedScYch
w dyspozycji Unii Europejskiej. Osobi-
Scie jako parlamentaaysta pnyczynil
sig do wzbogacenia w sPnqt medYcz-
ny oraz lekarstwa polskich szpitali,
zwfaszca na Podkarpaciu oraz Ma-
zowsu. Byt przykladem Polaka, k6ry
potrafi skutecznie dbad o dobro swojej

Z glgbokin nlen Uryiq)ea wiadono,fi oinien)
lekarza, sPolecznika, PublicYstY,
posta Ligi Polskich Rodzin do PE

S.re Filipa Adwenta
0tlszedl do lepszego zycia na spotkanie Pana,

Niech to bgdzie pociechq dla oplakujqcych Jego Smierd.

Pragng.skierowad wyrazy $gbokiego wsp6tczucia
Zonie zmarlego i catej Jego rodzinie.

Prnvodnlczqe! Kongrasu Llgt Potsktch Radzln
poscl frnman GlertYch

Z wielkim Zalem Zepamy naszego dobrego Kolegq

s +p. Filipa Adwenta

Posta Li$ Polskich Rodzin do Parlamentu Eumpejskiego,
Parlanenlarzystg szanowanego i banlzo skutecznego na terenie PE.

Wryny sig w modlitwie z cal4, tak boleSnie dotknigtq Rodzinq.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Posel I'tgI Polskleh nadzln do Parlazientu Eanpetsklego

Pnt tlaeleJ GlettYeh

Ojczfzny i rodak6w noLBA


