In Congregatione

O. Marian Kieniarski (1915-1999) Nowy Korczyn - Villa Ángela (83)
O. Henryk Pagiewski (1930-2000) Zalasowa - Tuchów (70)
O. Franciszek Szymski (1926-2017) Myślenice - Tuchów (90)
---

O. Marian Kieniarski, ur. 2 sierpnia 1915 w Nowym Korczynie, w diecezji kieleckiej.
Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1936 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 sierpnia 1941
r. Zmarł 12 marca 1999 r. w Villa Ángela, w wieku 83 lat. Pracował na misjach w
Argentynie. Przebywał w Resistencia, Villa Ángela, San Pedro, Las Lomitas, Charata. Był
przełożonym domu, wice-prowincjałem, proboszczem. Za jego prowincjalstwa przybyło z
Polski około 12 nowych ojców. Pracował wśród Indian. Był wyczulony na sprawy
społeczne, organizował instytucje pomocy biednym, promocji kobiety, dokształcania
zawodowego. Współpracował owocnie z władzami państwowymi. Przyczynił się do
założenia lotniska, banku. Był otwarty, zaangażowany, pracowity.

O. Henryk Pagiewski, ur. 9 stycznia 1930 r. w Zalasowej, w diecezji tarnowskiej. Profesję
zakonną złożył 5 sierpnia 1950 r. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1957 r. Zmarł
12 marca 2000 w Tuchowie, przeżywszy 70 lat. Studiował w Louvain (Belgia), Brukseli i w
Rzymie. Wykładał w Tuchowie, Katowicach oraz na ATK w Warszawie. Był prefektem
Studentatu, konsultorem prowincjalnym oraz dwukrotnym delegatem na Generalną
Kapitułę. Prowadził duszpasterstwo młodzieżowe oraz głosił wiele kazań, zwłaszcza
nowennowych. Był przewodniczącym Sekcji Homiletów Polskich przy Komisji Episkopatu
ds. Nauki Katolickiej. Wydawał książki i napisał wiele artykułów, zwłaszcza z zakresu
homiletyki. Odznaczał się pracowitością, wrażliwością, życzliwością.

O. Franciszek Szymski, ur. 10 października 1926 r. w Myślenicach. Jedna z jego sióstr
została zakonnicą, a brat Antoni wstąpił do redemptorystów (rozstrzelany przez Niemców
w Warszawie w masowej egzekucji 6 sierpnia 1944 r. razem z 29 współbraćmi).
Franciszek w czasie okupacji uczył się w tajnym nauczaniu w Krakowie. Podobnie jak
starszy brat, odkrył swe powołanie do życia zakonnego w Zgromadzeniu Najświętszego
Odkupiciela i w dn. 1 sierpnia 1946 r. rozpoczął nowicjat, a 2 sierpnia 1947 r. złożył śluby
zakonne. W latach 1947-1949 kontynuował naukę w gimnazjum i liceum redemptorystów
(tzw. juwenat) Toruniu. Następnie studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium
Duchownym Redemptorystów w Tuchowie (1949-54) i tam 20 czerwa 1954 r. przyjął
święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego. Ukończył roczne
przygotowanie homiletyczno-pastoralne (tzw. tirocinium) w Warszawie. Pracował jako
misjonarz i rekolekcjonista w Tuchowie (1955-58), Toruniu (1958), Gdyni (1959-64). W tym
czasie był represjonowany przez władze, spędził miesiąc w więzieniu w Gdańsku (1961).
Następnie pracował w Braniewie jako misjonarz i spowiednik sióstr zakonnych (19641970). Potem został skierowany do Skarżyska-Kamiennej (1970-1984), gdzie pełnił
posługę misjonarza, ekonoma domu, a także przełożonego miejscowej wspólnoty
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