
Br. Nepomucen Jan Grala, ur. 10 marca 1852 r. w Sarnowie, na Śląsku Pruskim. Profesję
zakonną złożył 12 czerwca 1886 r. Zmarł 14 marca 1913 r. w Mościskach, w wieku 60 lat.
Przebywał w Krakowie, Warszawie, Tuchowie. Należał do pierwszych trzech
redemptorystów, którzy zamieszkali w Mościskach. Wykonywał obowiązki w różnych
zawodach, m.in. murarza, stolarza. Był pracowity i rozmodlony. Gdziekolwiek go posłano
świecił przykładem gorliwości. W chorobie i cierpieniu był zdany na Wolę Bożą.

O. Leon Golnik, ur. 11 kwietnia 1885 r. w Serocku, w diecezji chełmińskiej. Profesję
zakonną złożył 2 sierpnia 1902 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1909 r. Zmarł 14
marca 1960 r. w Zamościu, osiągnąwszy wiek 74 lat. Przebywał w Tuchowie, Kościanie,
Łomnicy Zdroju. Był wykładowcą, prefektem braci, konsultorem, spowiednikiem w
Nowicjacie. Stan zdrowia nie pozwalał mu na pełne oddanie się pracy misyjnej. Często
jednak prowadził rekolekcje dla braci Zgromadzenia oraz Sióstr zakonnych. Obok różnych
chorób cierpiał na skrupuły. Chętnie spowiadał. Był miły w relacjach z ludźmi.

Św. Klemens Maria Hofbauer C.Ss.R.

               1751-1820
            Ora pro nobis!
15.03
In Congregatione

Requiescant in pace. Amen

O. Stanisław Mikrut (1939-2020) Żurowa - Tuchów (80)

O. Stanisław Mikrut, urodził się 23 marca 1939 r. w Żurowej (gmina Szerzyny), w diecezji
tarnowskiej. Po odbyciu nowicjatu w Łomnicy, złożył pierwszą profesję rad
ewnagelicznych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela w dn. 15 sierpnia 1956
roku,  śluby wieczyste zaś w dn. 2 sierpnia 1961 w Tuchowie. Tutaj też, po odbyciu
formacji seminaryjnej i studiów filozoficzno-teologicznych, w dn. 19 lipca 1964 roku, z rąk
apba Jerzego Ablewicza, przyjął święcenia prezbiteratu. W posłudze kapłańskiej, w
różnych wspólnotach Prowincji Warszawskiej Redemptorystów był zwłaszcza
misjonarzem, obdarzonym gorliwością w głoszeniu słowa Bożego. Zmarł w dn. 15 marca
2020 r., przeżywszy niemal 81 lat, w 64 roku życia zakonnego i 56 roku kapłaństwa.
Spoczywa w Tuchowie.
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