
Odkupiciela i w dn. 1 sierpnia 1946 r. rozpoczął nowicjat, a 2 sierpnia 1947 r. złożył śluby
zakonne. W latach 1947-1949 kontynuował naukę w gimnazjum i liceum redemptorystów
(tzw. juwenat) Toruniu. Następnie studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium
Duchownym Redemptorystów w Tuchowie (1949-54) i tam 20 czerwa 1954 r. przyjął
święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego. Ukończył roczne
przygotowanie homiletyczno-pastoralne (tzw. tirocinium) w Warszawie. Pracował jako
misjonarz i rekolekcjonista w Tuchowie (1955-58), Toruniu (1958), Gdyni (1959-64). W tym
czasie był represjonowany przez władze, spędził miesiąc w więzieniu w Gdańsku (1961).
Następnie pracował w Braniewie jako misjonarz i spowiednik sióstr zakonnych (1964-
1970). Potem został skierowany do Skarżyska-Kamiennej (1970-1984), gdzie pełnił
posługę misjonarza, ekonoma domu, a także przełożonego miejscowej wspólnoty
zakonnej (1978-84). Od roku 1984 przebywał w Tuchowie, posługując jako misjonarz,
dyrektor misji, spowiednik sióstr zakonnych. Jako emeryt, w miarę swoich sił, pomagał w
duszpasterstwie sanktuaryjnym. Zmarł 12 marca 2017 r. w klasztorze w Tuchowie, w 91
roku życia, 70 roku życia zakonnego i 63 roku kapłaństwa. Od pierwszych lat kapłaństwa
nieprzerwanie pracował jako misjonarz i rekolekcjonista. W latach 70 i 80-tych aktywnie
uczestniczył w akcji trzeźwościowej, włączając tę tematykę w działalność kaznodziejską.
Przeprowadził ponad tysiąc prac apostolskich (misje parafialne, rekolekcje). Odznaczał
się gorliwością misyjną, z dużym poświęceniem pełnił posługę konfesjonału, bardzo cenił
sobie modlitwę – sam modlił się dużo i dużo czasu poświęcał na modlitwę z ludem
Bożym. 

Requiescant in pace. Amen

In Congregatione

O. Dominik Stawarz (1915-1988) Philadelphia - Toruń (72)
Br. Czesław - Kazimierz Sieprawski (1940-2008) Kraków - Gdynia (67)
---

O. Dominik Stawarz, ur. 19 grudnia 1915 r. w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych.
Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939
r. Zmarł 13 marca 1988 r. w Toruniu, w wieku 72 lat. Przebywał w Toruniu, Krakowie i
Tuchowie. Był utalentowanym misjonarzem i rekolekcjonistą. Przeprowadził 723 prace
apostolskie. Jego życie było przeniknięte modlitwą, studium i głoszeniem Ewangelii.
Przejawiał głębsze zainteresowania teologiczne i oryginalne ujęcia tematów
kaznodziejskich, które starał się przybliżyć ludowi w czasie prac apostolskich.

Br. Czesław - Kazimierz Sieprawski, ur. 30 listopada 1940 r. w Krakowie, na Podgórzu.
Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1960 r. Zmarł 13 marca 2008 r. w hospicjum w Gdyni.
Spoczywa w Krakowie. Przebywał z posługą w Braniewie, Krakowie, Głogowie, Skarżysku
Kamiennej, Warszawie, Gdyni. Był pomocnikiem ekonomów klasztornych, palaczem,
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pomagał w kuchni, zakrystii, dbał o porządek, opiekował się chorymi. Był odpowiedzialny,
życzliwy, towarzyski.

Requiescant in pace. Amen

In Congregatione

Br. Nepomucen - Jan Grala (1852-1913) Sarnów - Mościska (60)
O. Leon Golnik (1885-1960) Serock - Zamość (74)
---

Br. Nepomucen Jan Grala, ur. 10 marca 1852 r. w Sarnowie, na Śląsku Pruskim. Profesję
zakonną złożył 12 czerwca 1886 r. Zmarł 14 marca 1913 r. w Mościskach, w wieku 60 lat.
Przebywał w Krakowie, Warszawie, Tuchowie. Należał do pierwszych trzech
redemptorystów, którzy zamieszkali w Mościskach. Wykonywał obowiązki w różnych
zawodach, m.in. murarza, stolarza. Był pracowity i rozmodlony. Gdziekolwiek go posłano
świecił przykładem gorliwości. W chorobie i cierpieniu był zdany na Wolę Bożą.

O. Leon Golnik, ur. 11 kwietnia 1885 r. w Serocku, w diecezji chełmińskiej. Profesję
zakonną złożył 2 sierpnia 1902 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1909 r. Zmarł 14
marca 1960 r. w Zamościu, osiągnąwszy wiek 74 lat. Przebywał w Tuchowie, Kościanie,
Łomnicy Zdroju. Był wykładowcą, prefektem braci, konsultorem, spowiednikiem w
Nowicjacie. Stan zdrowia nie pozwalał mu na pełne oddanie się pracy misyjnej. Często
jednak prowadził rekolekcje dla braci Zgromadzenia oraz Sióstr zakonnych. Obok różnych
chorób cierpiał na skrupuły. Chętnie spowiadał. Był miły w relacjach z ludźmi.

Św. Klemens Maria Hofbauer C.Ss.R.

               1751-1820
            Ora pro nobis!
15.03
In Congregatione

Requiescant in pace. Amen

O. Stanisław Mikrut (1939-2020) Żurowa - Tuchów (80)

O. Stanisław Mikrut, urodził się 23 marca 1939 r. w Żurowej (gmina Szerzyny), w diecezji
tarnowskiej. Po odbyciu nowicjatu w Łomnicy, złożył pierwszą profesję rad
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