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zmarli

Dziś, 24 kwietnia 2017 r., po ciężkiej chorobie zmarł o. Zdzisław Kamiński CSsR, misjonarz w Brazylii.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

O. Zdzisław Kamiński CSsR urodził się  13 grudnia 1954 r. w Toruniu, w 1976 r. wstąpił do Zgromadzenia
Redemptorystów i pierwsze śluby zakonne złożył 2 lutego 1978 r. Ukończywszy studia w WSD Redemptorystów
w Tuchowie przyjął tam święcenia kapłańskie 5 czerwca 1983 r. z rąk ks. bp. Piotra Bednarczyka. Ukończył
tirocinium homiletyczno-pastoralne w Toruniu (1983-84). Następnie przez 2 lata pracował w Gliwicach jako
misjonarz i rekolekcjonista.

Po kilkumiesięcznym  kursie misyjnym w Leuven przybył do Brazylii (7.05.1986). Wkrótce został posłany do
Rzymu, gdzie studiował teologię duchowości (licencjat 1989) oraz teologię moralną. Po powrocie do Brazylii
pełnił funkcję prefekta studentatu teologii (1990-91), a następnie był proboszczem i przełożonym wspólnoty
redemptorystów w Senhor do Bonfim. Równocześnie podjął wykłady z teologii na Wydziale Pedagogicznym
Uniwersytetu Katolickiego w Senhor do Bonfim. W następnych latach był wikariuszem generalnym miejscowej
diecezji, wikariuszem przełożonego Wiceprowincji Bahia, proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w
Salwadorze (1993-97), kustoszem sanktuarium Dobrego Pasterza z Groty w Bom Jesus da Lapa (1997-2002), 
kustoszem sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie (2002-2003), przełożonym wspólnoty św.
Łazarza w Salwadorze (2003-2005), prefektem studentatu teologii w Salwadorze (2005-2006), przełożonym
wspólnoty i proboszczem parafii w Bom Jesus da Lapa (2006-2008), prefektem aspirantatu w Bom Jesus da
Lapa (2009-2010), przełożony wspolnoty i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki  w Arraial
d’Ajuda (2011-2012), a od 2013 r. duszpasterzem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Salwadorze. Przez
wiele lat był członkiem Rady Wiceprowincji Bahia (1998-2001, 2004-2007).

O. Zdzisław Bogumił Kamiński (Pe. Carlos) zmarł dnia 24 kwietnia 2017 roku w Szpitalu Jorge Valente w
Salwadorze o godzinie 12:50 (17:50 czasu polskiego)  w wieku 62 lat, w 40 roku życia zakonnego. W
kapłaństwie przeżył prawie 34 lata. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu
świeci!

Pogrzeb śp. o. Zdzislawa Kamińskiego odbędzie się w Brazylii. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w
Sanktuarium Dobrego Jezusa w Bom Jesus da Lapa – 26 kwietnia (środa), godzina 13:00 (czasu polskiego).
Transmisja Mszy w telewizji internetowej: www.tvbomjesus.com. Następnie kondukt pogrzebowy uda się na
Cmentarz Redemptorystów przy kościele św. Łucji w Bom Jesus da Lapa.
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Rekolekcje przed święceniami kapłańskimi w Łomnicy w 2009 r.
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