Jerzy Franciszek Wojcik
December 3, 1946 - May 8, 2019

Jerzy F. Wojcik passed away on May 8, 2019. Jerzy is survived by his loving wife
Zuzanna, children Mariusz with his wife Jolanta, son Zbigniew with his wife Anna,
daughter Maria with her husband Krzysztof, daughter Ewa with her husband Andrzej;
grandchildren Sylwia with her husband Michal, Mateusz, Karolina, Magdalena, Wiktor and
Hanna; greatgrandchildren Wiktoria and Wojciech, brother Wladyslaw with his wife Dorota,
his mother in law Wladyslawa.
Można odejść na zawsze, by stale być blisko. Jerzy odszedł od nas, ale przecież wiemy,
że od dziś będzie zawsze obok nas. W każdej chwili, w każdej sytuacji, będziemy czuć
jego obecność. Odszedł mąż, ojcec, dziadziuś, pradziadziuś - dla swojej rodziny
najukochańszy, najlepszy. Odszedł brat, wujek, kuzyn, sąsiad, przyjaciel i kolega szczery, radosny i pomocy. Odszedł parafianin, rolnik, za którym tęsknić będzie ziemia,
której oddał całe życie. Nie ma Ciebie Jerzy. Nie słychać Twojego głosu, żartów, ciepłych
rozmów, pozdrowień. Ale pozostał po Tobie wielki spadek. W sercu żony Zuzanny na
zawsze pozostnie ten Jurek, którego wybrała i pokochała, z którym spędziła prawie pół
wieku, do ostatnich chwil. W Twoich dzieciach, wnukach i prawnukach na zawsze
zostanie część Ciebie. Będą nieść z dumą i radością to czego ich nauczyłeś.To
największe świadectwo wspaniałego życia. Przegrałeś nierówną walkę z chorobą,
przegrali ją Twoi nabliżsi. Ale tu nie kończy się ta droga. W naszych sercach będziesz na
zawsze, troszczac się o nas z domu Ojca. W tym pięknym, maryjnym miesiącu Matka
Boża przyjęła Cię do siebie, bo zawsze kochała Cię i obdarzała łaskami. Jerzy żegna
swoich najbliższych: żonę Zuzannę oraz teściową Władysławę, dzieci: syna Mariusza z
żoną Jolantą, syna Zbiniewa z żoną Anną, córkę Marię z mężem Krzyszfotem, córekę
Ewę z mężem Andrzejem. Żegna swoje wnuki: Sylwię i jej męża Michała, Mateusza,
Karolinę, Magdalenę, Wiktora oraz Hannę. Żegna swoje prawnuki Wiktorię oraz
Wojciecha. Żegna brata Władysława z żoną Dorotą. Jerzy żegna rodzinę: Wójcików,
Saracenów, Jaroszów, Dziadowiczów, Mazurów, Morawskich, Sławskich, Rodzeniow,
Radoszow, Zybalow, Szczechow. Jerzy żegna sąsiadów, przyjacół oraz paraifian. Rodzina
zmarłego dziękuje za wspólną modlitwę oraz słowa otuchy.
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Funeral Mass 07:45PM - 08:45PM
St. John Kanty Church
49 Speer Ave, Clifton, NJ, US, 07013

Comments

“

Beautiful Heart Bouquet was purchased for the family of Jerzy Franciszek Wojcik.
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