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O. Henryk Piszkalski (1921-1995) Grudziądz - Kraków (73) 
 

O. Henryk Piszkalski, ur. 19 grudnia 1921 r. w Grudziądzu, w diecezji 
chełmińskiej. Profesję zakonną złożył 8 września 1940 r. Święcenia kapłańskie 
przyjął 29 czerwca 1948 r. Zmarł 12 czerwca 1995 r. w Krakowie, w wieku 73 
lat. W czasie wojny został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec z powodu 
odmowy przyjęcia pochodzenia niemieckiego. Po powrocie ukończył 
seminarium. Pracował w Tuchowie, w Zamościu, Gliwicach, Bardzie Śląskim 
oraz Krakowie, gdzie studiując uzyskał licencjat i doktorat z zakresu psychologii. 
Wykładał w różnych seminariach i na Papieskiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie. Owocem jego pracy naukowej były książki, liczne artykuły i recenzje. 
Cechowały go wrażliwość na Pana Boga i drugiego człowieka. Przejawiał zdrowe 
ambicje w realizowaniu powierzonej mu zadań duszpasterskich i naukowych. 
Był miłośnikiem konfesjonału i ołtarza. 
 

 
14.06 
 
O. Tadeusz Mitera (1911-1979) Łękawica - Charata, Argentina (67) 
 
O. Tadeusz Mitera, ur. 13 sierpnia 1911 r. w Łękawicy, w diecezji tarnowskiej. 
Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1930 r. Święcenia kapłańskie przyjął 11 
sierpnia 1935 r. Zmarł 14 czerwca 1979 r. w Charata, w wieku 67 lat. Wyjechał 
do Argentyny w 1938 r. Przebywał w Charata, Pinedo, Villa Ángela, gdzie 
spoczywa. Pełnił posługę proboszcza i superiora. Był bardzo lubiany i 
szanowany przez ludzi. Odznaczał się szczerością, prostotą, pracowitością. 
 
 
 
O. Czesław Rogus (1924-1993) Dobrków - Braniewo (68) 

 
O. Czesław Rogus, ur. 1 października 1924 r. w Dobrkowie, w diecezji 
tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1946 r. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 21 czerwca 1953 r. Zmarł 14 czerwca 1993 r. w Braniewie, przeżywszy 
68 lat. Spoczywa w Tuchowie. Ukończył Drugi Nowicjat w Gliwicach. Był 
socjuszem w Studentacie. Pracował w duszpasterstwie w Braniewie i 
Lubaszowej, gdzie był także ekonomem. Był zawsze oddany Zgromadzeniu, 
wspólnocie, do której przynależał. Powierzone mu funkcje wypełniał gorliwie i 
sumiennie. 
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