
 

04.08 

O. Karol Winiarski (1910-1972) Zakościele - Kraków (62) 

O. Karol Winiarski, ur. 28 stycznia 1910 r. w Zakościelu, w diecezji 

przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1929 r. Święcenia 

kapłańskie przyjął 12 sierpnia 1932 r. Zmarł w Krakowie, w dn. 4 lipca 

1972 r., w wieku 62 lat. Studiował nauki biblijne na Papieskim Instytucie 

Biblijnym w Rzymie i uzyskał stopień licencjata. Po powrocie do kraju był 

wykładowcą w Tuchowie i w seminarium OO. Paulinów w Krakowie. Był 

socjuszem w Studentacie. Brał czynny udział w ruchu oporu przeciwko 

niemieckiemu okupantowi jako kapelan Armii Krajowej. W warunkach 

konspiracji posługiwał się pseudonimem „Bieda”. Za tę działalność został 

odznaczony. Był proboszczem i kustoszem w Tuchowie. Głosił wiele 

rekolekcji dla sióstr zakonnych. Pracował w dziedzinie konserwacji 

zabytków w skali wojewódzkiej. Chorobę znosił z godną podziwu 

cierpliwością i pogodą ducha. 

 

06.08 

O. Józef Kania (1885-1944) Klikowa - Warszawa 44 (59) 

O. Józef Kania, ur. 23 stycznia 1885 w Klikowej, w diecezji tarnowskiej. 

Profesję zakonną złożył 18 listopada 1902 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 

28 lipca 1907 r. Razem ze wspólnotą, został zamordowany przez Niemców 

6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 59 lat. Przebywał w Mościskach, 

Lwowie, Krakowie, Kościanie. Pracował jako lektor w Studentacie. Został 

superiorem tymczasowego hospicjum we Lwowie. Był rektorem w Tuchowie 

i Warszawie, gdzie wybudował kościół pod wezwaniem św. Klemensa. 

Pracował także na misjach gorliwie i owocnie przez długie lata. Odznaczał 

się sumiennością. Był twardy w przeciwnościach i wymagający od siebie. 

 

06.08 

Br. Jozafat - Franciszek Bednarz (ur. 4 października 1866 - 1944) 

Bratkowice - Warszawa (77) 

Pochodził z 1866 w Bratkowic, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną 

złożył 26 kwietnia 1896 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 

1944 r. w Warszawie, w wieku 77 lat. Pracował w Mościskach, Krakowie, 

Kościanie, głównie jako krawiec. 
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