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Redakcja

W niedzielę, 12 marca 2017 r. w Tuchowie zmarł o. Franciszek Szymski
CSsR. Odszedł w 91 roku życia, 70 roku życia zakonnego i 63 roku kapłaństwa.
Msza św. pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 14 marca 2017 r. o godz.14.00 w Sanktuarium Matki Bożej
w Tuchowie. Pół godziny wcześniej wprowadzenie ciała do bazyliki i różaniec.
Polecajmy dobremu Bogu w modlitwach naszego zmarłego Współbrata.

Urodził się 10.10.1926 r. w Myślenicach. Jedna z jego sióstr została zakonnicą, a brat Antoni wstąpił do
redemptorystów (rozstrzelany przez Niemców w Warszawie w masowej egzekucji 6.08.1944 r. razem z 29
współbraćmi).
O. Franciszek w czasie okupacji uczył się w tajnym nauczaniu w Krakowie. Podobnie jak starszy brat,
odkrył swe powołanie do życia zakonnego w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela – 1.08.1946 r.
rozpoczął nowicjat, a 2.08.1947 r. złożył śluby zakonne. W latach 1947-49 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 20.06.1954 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 12.03.2017
r. w klasztorze w Tuchowie, w 91 roku życia, 70 roku życia zakonnego i 63 roku kapłaństwa.
O. Franciszek od pierwszych lat kapłaństwa nieprzerwanie pracował jako misjonarz i rekolekcjonista. W
latach 70. i 80. 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.
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