
Pozostał w pamięci jako cichy, pracowity, sumienny i usłużny współbrat oraz gorliwy
spowiednik.

O. Antoni J. Bradło, ur. 12 sierpnia 1932 r. w Lubczy, w diecezji tarnowskiej. Profesję
zakonną złożył 05 sierpnia 1950 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1957 r.
Zmarł 26 marca 2016 r. w Chicago w USA, przeżyszy 83 lata. Został pochowany w
Tuchowie. W dn, 6 lutego 1986 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał wszystkim
członkom rodziny o. Antoniego tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata za
ukrywanie 13 Żydów w czasie lutego wojny światowej. Po święceniach odbył roczne
tirocinium. Posługiwał jako misjonarz i rekolekcjonista w Głogowie, Gliwicach, Braniewie,
Łomnicy-Zdroju, Gdyni i Wrocławiu. Dwukrotnie był na misjach w Argentynie w latach
1967-69 oraz 1977-88. 24 lata spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował w
parafiach Hightstown i w Chicago, dla wspólnot polsko i hiszpańskojęzycznych. Od 2013
r. przebywał w klasztorze tuchowskim.

Requiescant in pace. Amen

In Congregatione

O. Franciszek Krakowski (1935-1997) Gwoździec - Makarowce (61)
O. Tadeusz Pawlik (1938-2019) Ryglice - Salvador  (81)
---

O. Franciszek Krakowski, ur. 13 grudnia 1935 r. w Gwoźdźcu, w diecezji tarnowskiej.
Profesję zakonną złożył 30 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1960
r. Zmarł 26 marca 1997 r. w Makarowcach na Białorusi, w wieku 61 lat. Pracował w
Głogowie jako misjonarz oraz duszpasterz parafii w Brzostowie. W Szczecinku był
przełożonym, gdzie wybudował nowe zaplecze duszpasterskie. W Elblągu, Toruniu i
Zamościu pełnił posługę rektora. W roku 1992 rozpoczął pracę misyjną w Makarowcach
na Białorusi. Odznaczał się gorliwością, zamiłowaniem do modlitwy. Cenił sobie
powołanie. Był pogodnego ducha, obowiązkowy, pilny. 

O. Tadeusz Pawlik, ur. 1 stycznia 1938 roku w Ryglicach, w diecezji tarnowskiej. Zmarł w
dn. 27 marca 2019 roku, w Salwadorze w Brazylii, w wieku 81 lat. Pierwsze śluby złożył 15
sierpnia 1957 roku, a śluby wieczyste pięć lat później, w dn. 15 sierpnia 1962 roku.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza w dn. 19 lipca 1964 roku w
Tuchowie. Na misje do Brazylii wyjechał 6 stycznia 1976 roku. Pracował tam, przez 43
lata, zwłaszcza w stanie Bahia, jako duszpasterz w sanktuarium i w parafii i jako ceniony
misjonarz ludowy. Był wychowawcą (przez 19 lat), a także rektorem i wykładowcą filozofii
w Wyższym Seminarium Duchownym. Był członkiem Wiceprowincji Bahia, w której przez
6 lat pełnił urząd przełożonego Wiceprowincji. Był również przełożonym wspólnoty
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https://www.awodka.net/cssr/memores_14_expectantes.html#Tuchow
https://www.santalfonsoedintorni.it/redentoristi-defunti-27-marzo.html
https://www.awodka.net/cssr/memores_14_expectantes.html#Bialorus

