
17.04 

O. Zygmunt Ober (1881-1925) Radomicko - Kościana (43) 
 

 
O. Zygmunt Ober, ur. 3 grudnia 1881 r. w Radomicku, w 
archidiecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1902 r. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1907 r. Zmarł 17 kwietnia 
1925 r. w Kościanie, w wieku 43 lat. Przebywał w Mościskach, 

Warszawie, Toruniu. Był lektorem w Juwenacie w Tuchowie, 
sanitariuszem w czasie pierwszej wojny światowej. Miał wielkie 
zdolności do malarstwa i rzeźbiarstwa. Był życzliwy, sympatyczny, 

lubiany przez otoczenie. 
 

 
 
18.04 

O. Jan Gerard Fyrnys (1932-1992) Gliwice - Resistencia (59) 
O. Franciszek Brzoskowski (1913-2012) Więckowe - Tuchów (99) 

 
 

O. Jan Gerard Fyrnys, ur. 23 grudnia 1932 r. w Gliwicach, w rodzinie 
Ślązaka i Eduvigs Graciadei, z pochodzenia Włoszki. Profesję 
zakonną złożył 5 sierpnia 1950 roku, a  30 czerwca 1957 roku 

przyjął święcenia kapłańskie. Zmarł w Resistencia, w dn. 18 kwietnia 
1992 roku, w wieku 59 lat.  

Rok po święceniach wyjechał do Niemiec, a stamtąd do Argentyny, 
gdzie oddał się posłudze misyjnej jako misjonarz, a także proboszcz, 
najpierw w Resistencia (1959-1979), a następnie w Margarita Belén 

(1979-1992).  
Ubóstwo i bieda tego kraju zmieniły jego wstępne wyobrażenie o 

pracy misyjnej. Trzeba było stworzyć wiele podstawowych struktur. 
Stąd też próbował zorganizować niższe seminarium, by troszczyć się 
o powołania kapłańskie i zakonne. Jednak brak środków na 

utrzymanie tegoż seminarium uniemożliwiły jego prawidłowe 
funkcjonowanie, a w konsekwencji zadecydowały o jego zamknięciu. 

Przyczynił się również do ukończenia budowy domu prowincjalnego 
w Argentynie.  
Dzięki jego staraniom powstało w Resistencia Centrum Opieki 

Społecznej, szkoła dla upośledzonych, szkoła nauki pisania na 
maszynie, szkoła szycia i haftowania. W Margarita Belén założył 

nawet cegielnię, pragnąc pomagać najbiedniejszym w nabywaniu 
materiałów budowlanych. Poszerzył też kościół parafialny, zbudował 
salkę katechetyczną, a nawet nabył karetkę pogotowia na 

uposażenie sali pierwszej pomocy. Wyjeżdżając na wakacje do 
Niemiec organizował systematyczne zbiórki na potrzeby misji. 

Spoczywa, jak pragnął, pośród ubogich swej wspólnoty w Margarita 
Belén.  
Zapisał się w historii naszej misji (E. Szopiński, "Misja polskich 

redemptorystów w Argentynie", Rzym 2001; Z.A. Judycki, Polscy 
duchowni w świecie: słownik biograficzny, Kielce 2008, s. 100). 

 


