26.07
O. Kazimierz Plebanek (1932-2018) Szynwałd - Zakopane (86)
O. Kazimierz Plebanek urodził się 1 lutego 1932 r. w Szynwałdzie, w diecezji
tarnowskiej. Zmarł w dn. 26 lipca 2018 r. w czasie odpoczynku wakacyjnego w
Zakopanem, przeżywszy 86 lat. Jego pogrzeb odbył się w bazylice NMP w
Tuchowie, gdzie spędził wiele lat życia i gdzie spoczywa. O. Kazimierz wstąpił
do Zgromadzenia Redemptorystów pod koniec lat 40-tych. Pierwszą profesję
zakonną złożył 5 sierpnia 1950 r., a święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca
1957 r. w Tuchowie. Pracował jako katecheta w Krakowie (1958-1959), a
następnie jako socjusz w niższym seminarium (juwenacie) redemptorystów w
Toruniu (1959-1960). Po ukończeniu rocznego tirocinium misyjno-pastoralnego
w Krakowie (1960-1961) pracował jako misjonarz w Warszawie przy ul.
Karolkowej (1961-1966), wikariusz parafii, misjonarz i drugi kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie (1967-1973),
duszpasterz w Braniewie (1973-1975), kustosz Sanktuarium Matki Bożej i
proboszcz parafii w Tuchowie (1975-1984), misjonarz w Zamościu (1984-1986),
misjonarz i drugi kustosz Sanktuarium w Bardzie (1986-1998), misjonarz w
Szczecinku (1998-1999). Od 1999 r. pracował w Tuchowie najpierw jako
misjonarz i archiwista prowincjalny, a także jako ceniony kaznodzieja i
spowiednik w sanktuarium maryjnym i Wyższym Seminarium Duchownym
Redemptorystów. Jako historyk z zamiłowania napisał kilkanaście książek i wiele
artykułów m.in. z dziedziny historii redemptorystów polskich i kultu Matki Bożej
oraz świętych i błogosławionych. Współtworzył przez kilkanaście lat słynną
publikację pt. Kalendarz Tuchowski, pisał też do miesięcznikaTuchowskie
Wieści. Był laureatem tuchowskiej nagrody ,,Melaniusza” za działalność na rzecz
lokalnego środowiska poprzez publikacje archiwalnych materiałów.

28.07
Br. kl. Ludwik Ostręga (1923-1951) Wola Rzędzińska - Tuchów (27)
Br. kl. Ludwik Ostręga, ur. 23 listopada 1923 r. w Woli Rzędzińskiej, w
diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 3 października 1946 r. Zmarł 28
lipca 1951 r. w Tuchowie, przeżywszy 27 lat. Był szczerym i otwartym na innych
człowiekiem. Lubił żartować. Był bardzo pobożny. Wiele czasu poświęcał na
modlitwę. Wskutek postępującej choroby musiał coraz częściej korzystać z
pomocy drugich. Przyjmował ją w pokorze i cierpliwości.

