
In Congregatione

O. Szymon Majewski, Benonita (1778-1826) Bodzanów - Piotrkowice (47)
O. Marcin Nuckowski (1875-1945) Lipniki - Wilno (69)
O. Franciszek Świątek (1889-1976) Mędrzechów - Wilno  (86)
---

O. Szymon Majewski, ur. 20 października 1778 r. w Bodzanowie, w diecezji płockiej.
Profesję zakonną złożył w 1801 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 sierpnia 1807 r.
Zmarł 4 marca 1826 r. w Piotrkowicach na skutek zaczadzenia, przeżywszy 47 lat. Po
kasacie klasztoru św. Benona był wikariuszem w Kutnie, administratorem parafii w
Łąkoszynie. Przez 3 lata przebywał w Szwajcarii po czym przybył do Piotrkowic, gdzie
spoczywa. 

O. Marcin Nuckowski, ur. 13 września 1875 r. w Lipnikach, w diecezji przemyskiej.
Profesję zakonną złożył 8 września 1892 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 lipca 1898 r.
Zmarł 4 marca 1945 r. w Wilnie, w wieku 69 lat. Spoczywa w Wierszubie (gmina
mickuńska, powiat wileńsko-trocki). Był rektorem w Tuchowie, Krakowie, Mościskach i
Zamościu. Przebywał w Wilnie. Był misjonarzem. Brał udział w misjach syberyjskich w
1908 r. Odznaczał się cichością, spokojem.

O. Franciszek Świątek, ur. 16 maja 1889 r. w Mędrzechowie, w diecezji tarnowskiej.
Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1909 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lipca 1915 r.
Zmarł w Wilnie, gdzie spoczywa, w dn. 4 marca 1976 r., na skutek choroby stwardnienia
rozsianego. Swój apostolat misyjny pełnił najpierw we wspólnotach w Krakowie i w
Tuchowie. Pełnił ponadto obowiązki ministra. Był też uznanym misjonarzem. Pózniej
prowadził duszpasterstwo w Wilnie, budując jednocześnie dom zakonny, oraz Brasławiu,
na terenach byłego Związku Radzieckiego. W swych pismach szerzył kult świętych
polskich. Był miłym człowiekiem, sumiennym zakonnikiem, gorliwym kapłanem,
misjonarzem, duszpasterzem i rekolekcjonistą. Zasłużył się jako badacz polskiej
hagiografii. Ceniono go jako duszpasterza polonii wileńskiej i “męczennika wózka
inwalidzkiego”. Podejmowano starania o jego beatyfikację.

Requiescant in pace. Amen
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Benedicamus Domino!
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