pracą jako kapłana był konfesjonał. Dla penitentów był bardzo wyrozumiały, budził w nich pełne zaufanie do
Bożego miłosierdzia. Wykładał w seminarium liturgikę i ascetykę. Pełnił posługę rektora. Był gorliwym
misjonarzem i rekolekcjonistą. Wyjeżdżał na misje i rekolekcje, spowiadał nowicjuszy. Odznaczał się duchem
modlitwy.
O. Jan Henryk Biegus, ur. 21 sierpnia 1949 r. w Biskowicach, w powiecie samborskim na Ukrainie. Profesję
zakonną złożył 15 sierpnia 1971 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 czerwca 1977 r. Potrącony przez samochód,
zmarł 7 listopada 2002 r. w Krapkowicach, przeżywszy 53 lata. Był wykładowcą dogmatyki w WSD. Przebywał w
Gliwicach, Szczecinku, Skarżysku Kamiennej, Paczkowie, Toruniu. Był misjonarzem, rekolekcjonistą,
przełożonym. Pomagał w duszpasterstwie, w Skarżysku Kamiennej ukończył budowę klasztoru.

Requiescant in pace. Amen
08.11
In Congregatione

Br. Hieronim - Antoni Sadowski (1887-1971) Przysieka Polska - Tuchów (84)
--Br. Hieronim - Antoni Sadowski , ur. 1 stycznia 1887 r. w miejscowości Przysieka Polska, w diecezji poznańskiej.
Profesję zakonną złożył 2 lutego 1922 r. Zmarł 8 listopada 1971 r. w Tuchowie, w wieku 84 lat. Większość
swego życia spędził w Tuchowie. Był dobrym gospodarzem. Z wielkim zapałem pracował na Gadówce i
organistówce. Choć często późnym wieczorem wracał do klasztoru bardzo zmęczony, mimo to potrafił znaleźć
czas na modlitwę. Praca i modlitwa wypełniały codzienne jego życie.

Requiescant in pace. Amen
09.11
In Congregatione

Br. Bogumił - Stanisław Kolak (ur. 9 listopada 1905 - 1944) Luszowice - Warszawa 44 (38)
--Br. Bogumił - Stanisław Kolak , ur. 9 listopada 1905 r. w Luszowicach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną
złożył 4 sierpnia 1939 r. Został zamordowany przez Niemców w Warszawie 6 sierpnia 1944 r., osiągnąwszy wiek
38 lat. Przebywał w Krakowie. Był kucharzem. Odznaczał się szczerością.

Requiescant in pace. Amen
10.11
In Congregatione

O. Alfons Klaman (1917-1991) Hamborn - Warszawa (74)
O. Wacław Pilarczyk (1909-1996) Krajewice - Resistencia/Villa Angela (87)
O. Kazimierz Rutkowski (1920-2003) Toruń - Charata/Villa Angela (83)
--O. Alfons Klaman, ur. 22 października 1917 r. w Hamborn, w diecezji monastyrskiej. Profesję zakonną złożył 1
lipca 1939 r. Święcenia otrzymał 3 czerwca 1944 r. Zmarł 12 listopada 1991 r. w Warszawie, w wieku 74 lat.
Przebywał w Gliwicach, Tuchowie, Warszawie. Ukończył Tirocinium. Był dobrym misjonarzem, profesorem
muzyki. Komponował pieśni śpiewane przez młodzież na pielgrzymkach, oazach i rekolekcjach oraz wiele
utworów muzycznych wysoko cenionych w Polsce. W Warszawie pracował jako duszpasterz w parafii i kapelan
szpitalny. Rozwinął akcję charytatywną na rzecz ubogich sprowadzając dla nich leki. Był człowiekiem wielkiej
dobroci. Do każdej wspólnoty wprowadzał radość i pokój. Potrafił rozładowywać zaistniałe napięcia i wzbudzać
zaufanie. Szybko nawiązywał kontakt z młodymi ojcami oraz klerykami.
O. Wacław Pilarczyk, ur. 12 września 1909 r. w Krajewicach, w diecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 2
sierpnia 1929 r. Święcenia kapłańskie przyjął 12 sierpnia 1934 r. Zmarł 12 listopada 1996 r. w Resistencia,
przeżywszy 87 lat. Spoczywa w Villa Angela. Był socjuszem Studentatu w Tuchowie i Juwenatu w Toruniu. Po
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