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O. Leszek Gajda, ur. 14 września 1943 r. w Czubrowicach, w diecezji 
kieleckiej. Profesję zakonną złożył 24 września 1962 r. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 15 sierpnia 1970 r. Zmarł 26 sierpnia 2012 r. w Toruniu, przeżywszy 68 
lat. Studiował w Instytucie Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego 
Teresianum w Rzymie, uzyskując doktorat z teologii duchowości. Był prefektem 
postulatu, wykładowcą WSD w Tuchowie, przełożonym w Tuchowie, Krakowie, 
Warszawie, Gliwicach, Elblągu, proboszczem w Toruniu, wikariuszem 
prowincjała, prowincjałem w latach 1990-1996. Za jego kadencji erygowano 
dom zakonny w Szczecinie. Głosił rekolekcje dla kapłanów, alumnów, sióstr 
zakonnych. Odznaczał się łatwością w nawiązywaniu kontaktów, serdecznością. 
Był człowiekiem żyjącym życiem Kościoła i Zgromadzenia. (awodka.net) 
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Uncategorized

W nocy z 26/27 sierpnia 2012 r. w naszym domu zakonnym w Toruniu w wieku 69 lat zmarł o. Leszek Gajda
CSsR, były Prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.
Urodził się 14.09.1943 r. w Czubrowicach koło Olkusza. Do nowicjatu redemptorystów w Braniewie wstąpił w
1961 r. po ukończeniu 9. klasy juwenatu w Toruniu. 24.09.1962 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Święcenia
kapłańskie przyjął 21.06.1970 r. z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza. Po ukończeniu tirocinium pastoralnego w
Toruniu (1970-1971) podjął studia w Instytucie Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w
Rzymie, uzyskując w 1975 r. doktorat z teologii duchowości. Następnie podjął wykłady z teologii duchowości i
liturgiki w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Był prefektem postulatu (1976-1978) i rektorem Seminarium w
Tuchowie (1978-1981).
W latach 1990-1996 o. Leszek Gajda sprawował urząd Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Za
jego kadencji w 1991 r. zostało założone w Toruniu Radio Maryja i otwarto placówki redemptorystów w
Siekierkach i Szczecinie. Wtedy też redemptoryści podjęli pracę ewangelizacyjną w Rosji, Kazachstanie i na
Ukrainie.
Ponadto o. Gajda był przełożonym domów zakonnych w Tuchowie (1978-1981), Krakowie (1981-1984), w
Warszawie przy ul. Pieszej (1984-1987), w Toruniu (1987-1990) oraz w Gliwicach (1996-1999) i Elblągu (2002-
2005). W latach 1984-1987 był wikariuszem Prowincjała, zaś od 1987 do 1990 pełnił zadania proboszcza parafii
św. Józefa w Toruniu, przy której też przeżył ostatnie lata swojego życia. Ponadto głosił wiele serii rekolekcji
parafialnych oraz rekolekcji dla kapłanów i sióstr zakonnych.
W latach dziewięćdziesiątych o. Gajda był członkiem Komisji ds. Powołań oraz Komisji Duszpasterstwa
Ogólnego przy Konferencji Episkopatu Polski.
Uroczystości pogrzebowe śp. o. Leszka Gajdy odbędą się w parafii św. Józefa w Toruniu w czwartek 30 sierpnia
o godz. 12:00. Zapraszamy do udziału w pogrzebie i modlitwy za śp. naszego Współbrata.

o. Sylwester Cabała CSsR
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O. Leszek Gajda nie żyje: „To był prowincjał, który zgodził
się na Radio Maryja”

eostroleka.pl /o-leszek-gajda-nie-zyje-8222to-byl-prowincjal-ktory-zgodzil-sie-na-radio-
maryja8221,art30986.html

W Toruniu zmarł ojciec Leszek Gajda CSsR, były prowincjał Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela. To on przed 20-laty wydał zgodę na utworzenie w Toruniu katolickiego Radia Maryja.
Miał 69 lat.

- To był prowincjał, który zgodził się na Radio Maryja razem z zarządem. Był odważny. Miał bardzo otwarty
umysł i nie bał się odważnych decyzji. Zależało mu na tym, żeby iść do przodu. Odważny, rozważny,
niepanikujący - taki był ojciec Leszek Gajda - przypomniał na antenie Radia Maryja postać o. Gajdy o. Tadeusz
Rydzyk.

Ojciec Gajda urodził się 14 września 1943 r. w Czubrowicach koło Olkusza. Święcenia kapłańskie przyjął 21
czerwca 1970 r. z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza. Po ukończeniu tirocinium pastoralnego w Toruniu (1970-
1971) podjął studia w Instytucie Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie,
uzyskując w 1975 r. doktorat z teologii duchowości. Następnie podjął wykłady z teologii duchowości i liturgiki w
WSD Redemptorystów w Tuchowie. Był prefektem postulatu (1976-1978) i rektorem seminarium w Tuchowie
(1978-1981).

W latach 1990-1996 o. Leszek Gajda sprawował urząd prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Za
jego kadencji w 1991 r. zostało założone w Toruniu Radio Maryja i otwarto placówki redemptorystów w
Siekierkach i Szczecinie. Wtedy też redemptoryści podjęli pracę ewangelizacyjną w Rosji, Kazachstanie i na
Ukrainie.

1/1

http://www.eostroleka.pl/o-leszek-gajda-nie-zyje-8222to-byl-prowincjal-ktory-zgodzil-sie-na-radio-maryja8221,art30986.html
http://www.eostroleka.pl/index.php?dzial=aktualnosci&dzial_aktualnosci=on&dzial_sport=on&dzial_policja=on&sposob=2&q=Tadeusz Rydzyk


Leszek Gajda
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Leszek Gajda CSsR

Data i miejsce urodzenia 14 września 1943
Czubrowice

Data i miejsce śmierci 27 sierpnia 2012
Toruń

Przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów

Okres sprawowania od 1990 do 1996

Wikariusz Przełożonego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów

Okres sprawowania od 1984 do 1987

Wyznanie katolickie

Kościół rzymskokatolicki

Inkardynacja Redemptoryści

Śluby zakonne 2 września 1962

Prezbiterat 21 czerwca 1970

Leszek Gajda CSsR (ur. 14 września 1943 w Czubrowicach koło Olkusza, zm. w nocy 26/27 sierpnia 2012 w
Toruniu) – polski redemptorysta, wikariusz prowincjała od 1984 do 1987, a w latach 1990-1996 prowincjał,
rekolekcjonista, misjonarz ludowy, doktor teologii duchowości, wykładowca i rektor WSD Redemptorystów w
Tuchowie. Był przełożonym domów zakonnych w Tuchowie, Krakowie, Toruniu, Gliwicach i Elblągu.

Życiorys

Urodził się 14 września 1943 w Czubrowicach koło Olkusza. Do nowicjatu redemptorystów wstąpił w Braniewie
w 1961 po zakończeniu nauki w Niższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Zachęcił młodego wówczas
Tadeusza Rydzyka (obecnego dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam) do wstąpienia do Zgromadzenia
Redemptorystów. 24 września 1962 złożył pierwsze śluby zakonne. 21 czerwca 1970 otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza w Tuchowie. W latach 1970-1971 studiował w tirocinium misyjno-
pastoralnym w Toruniu przy domu zakonnym redemptorystów przy kościele św. Józefa. W latach 1971-1975
studiował na Tersianum w Rzymie, uzyskując stopień doktora teologii duchowości życia wewnętrznego. Pełnił
funkcję prefekta postulatu w latach 1976-1978 i rektora WSD Redemptorystów w Tuchowie w latach 1978-1981.
W seminarium był wykładowcą teologii duchowości oraz liturgiki.

W latach 1984-1987 był wikariuszem Przełożonego Warszawskiej Prowincji, a w latach 1990-1996 prowincjałem
(za jego kadencji wydano zezwolenie na powstanie Radia Maryja, otwarto domy w Siekierkach nad Odrą i
Szczecinie, a także podjęto pracę w Rosji i Kazachstanie). Od 1987-1990 pełnił urząd proboszcza parafii św.
Józefa w Toruniu. Ojciec Gajda pełnił urząd przełożonego w Tuchowie, Krakowie, Toruniu, Gliwicach i Elblągu.
W swojej posłudze kapłańskiej przeprowadził wiele rekolekcji (dla kapłanów, kleryków, sióstr zakonnych i osób
świeckich) oraz misji ludowych. Był kapelanem toruńskiego Domu Seniora[1].

W latach dziewięćdziesiątych pracował w Komisji do spaw Powołań oraz Komisji Duszpasterstwa Ogólnego przy
Konferencji Episkopatu Polski[2].
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Zmarł w nocy z 26 na 27 sierpnia 2012 po długiej i ciężkiej chorobie w domu zakonnym w Toruniu, gdzie
przebywał przez ostatnie lata[3]. Został pochowany w grobowcu redemptorystów na cmentarzu NMP przy ul.
Wybickiego[4].
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