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25 marca 2021

Zmarł o. Wiesław Leszkiewicz CSsR
redemptor.pl/zmarl-o-wieslaw-leszkiewicz-cssr

z kraju zmarli

W środę, 24 marca 2021 r. zmarł w Warszawie o. Wiesław Leszkiewicz CSsR.

Odszedł do Odkupiciela w 73. roku życia, 53. roku życia zakonnego i 47. roku

kapłaństwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę 27 marca 2021 o godzinie 10.00 w kościele

parafialnym pw. św. Klemensa Hofbauera w Warszawie (ul. Karolkowa 49). Pół godziny

wcześniej modlitwa różańcowa.

* * *

O. Wiesław Leszkiewicz urodził się 11

maja 1948 roku w Szczecinku z

rodziców Jerzego i Marii zd. Górka.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w

1962 roku, rozpoczął naukę w

Zasadniczej Szkole Rzemiosł

Budowlanych w Szczecinku. Od 1965

roku kontynuował naukę w liceum

ogólnokształcącym, które ukończył w

1967 roku.

W lipcu tegoż roku został przyjęty do

Zgromadzenia. Nowicjat odbywał w

Braniewie pod przewodnictwem o.

Antoniego Bazielicha CSsR. Pierwsze

śluby zakonne złożył 15 sierpnia

1968 roku, zaś śluby wieczyste 2

lutego 1974 roku. Święcenia

prezbiteratu przyjął w Tuchowie 13

czerwca 1974 roku z rąk ks. bpa

Jerzego Ablewicza.

Po święceniach został skierowany do

Tirocinium w Toruniu, które

ukończył w 1975 roku. Następnie przeniesiony został do Warszawy, gdzie pracował jako

duszpasterz młodzieży. Od 1977 roku pracował głównie jako misjonarz, przebywając w

następujących domach: Elbląg (1977-79), Gliwice (1979-80), Warszawa (1980-84).

Mieszkając w Warszawie, rozpoczął studia teologiczne na ATK. W tym czasie wyrażał
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również gotowość do wyjazdu na misje zagraniczne. W 1984 roku został przeniesiony do

Gdyni, a następnie przebywał w Zamościu (1989-93), Wrocławiu (1993-94) i Gliwicach

(1994-97).

Od 1997 roku mieszkał w domu przy ul. Karolkowej w Warszawie, gdzie przez wiele lat

pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii św. Klemensa Hofbauera, jak również udawał

się z pomocą współbraciom pracującym na Białorusi.

Pogarszający się stan zdrowia sprawił, że z czasem jego zaangażowanie zarówno w życie

parafialne, jak i wspólnotowe, ograniczyło się. Zmarł w Warszawie w szpitalu przy ul.

Kasprzaka w dniu 24 marca 2021 w wieku 72 lat.

 

 


