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13 жовтня 

 
KINZINGER HEKTOR - КІНЦІНГЕР ЕКТОР народився 10 вересня 1876 року у місті 
Nieuport, Бельгія. До монастиря редемптористів вступив 1895 року, і того ж року 6 жовтня 
розпочав новіціат. Через рік, 4 жовтня 1896 р., склав перші обіти і розпочав навчання в 
монашій семінарії, під час якого, правдоподібно, в 1899 р. склав вічні обіти. Священичі 
свячення отримав 4 жовтня 1901 року. Спочатку служив у Tournai 1901-1904 рр., пізніше 
в Liège 1904-1905 рр.. В 1905 р. пройшов ІІ-ій новіціат, після якого вже як місіонер 
служив у Liège 1905-1907 рр. та в Beauplateau 1907-1909 рр., опісля на короткий час став 
соцієм в новіціаті Saint-Trond. В листопаді того ж 1909 р. виїхав до Баварії в Gars, де мав 
певні курси в семінарії. 21 серпня разом із першою групою редемптористів прибув до 
Галичини, щоб заснувати східну вітку Згромадження. Тут з жовтня 1917 р. був магістром 
новиків. З жовтня 1918 р. оселився у Збоїсках, де перебув Українсько-польську війну, в 
якій мало не загинув. У вересні 1919 р. до Збоїськ переїхала вся спільнота і отець 
Кінцінгер в кінці року став настоятелем дому і магістром новиків. З лютого 1920 р. 
розпочав перші місії в Галичині. В серпні 1921 р. він переїхав до Станіславова, де був 
настоятелем до листопада 1923 р. Опісля отця призначили настоятелем у Yorkton, Канада 
1924-1927 рр., а також протягом 1927-1930 рр. він був віце-протоігуменом східної вітки в 
Канаді, пізніше настоятелем в Ituna 1930-1933 рр. В травні 1933 р. отець Ектор отримав 
призначення на настоятеля монастиря в с. Голоску, але польська влада відмовила у візі. 
Це змусило отця залишитись в Бельгії, він повертається до латинського обряду і служить у 
Tournai як місіонер. В листопаді 1934 р. отець-архимандрит відправив його до Конго 
провести канонічну візитацію, яка тривала від грудня 1934 р. до кінця березня 1935 р. 
Після чого його призначили віце-протоігуменом у Конго, де він пробув до травня 1939 р. З 
лютого 1940 р. до лютого 1946 р. отець – настоятель в Tournai, а опісля – адміністратор в 
Liège 1946-1951 рр. В 1951 р. отець поселився в монастирі у Namur, а в 1953 р. став 
сповідником студентів у Leuven. Тут отець і помер 13 жовтня 1957 року на 81-му році 
життя, на 61-му році від перших обітів, на 58-му році від вічних обітів та 56-му році 
священства. 
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