09.08

O. Józef Okapa (1935-2018) Siemiechów - Tuchów (83)
O. Józef Okapa urodził się 10 lipca 1935 r. w Siemiechowie, w
diecezji tarnowskiej, jako syn Władysława i Wiktorii z domu
Kasprzyk. Zmarł w dn. 9 sierpnia 2018 r. w Tuchowie, w wieku
83 lat. O. Józef miał trzech braci, Antoniego, Alfonsa i
Wawrzyńca oraz dwie siostry, Stanisławę i Janinę. W latach
1942–1949 uczęszczał do szkoły podstawowej w Siemiechowie.
Następnie został przyjęty do Juwenatu Redemptorystów w
Toruniu, gdzie kontynuował dalszą edukację. W dn. 1 sierpnia
1952 r. rozpoczął nowicjat. Pierwsze śluby zakonne złożył w dn.
2 sierpnia 1953 r., śluby wieczyste natomiast złożył w dn. 2
sierpnia 1957 r. Po odbyciu studiów w WSD Redemptorystów
przyjął święcenia kapłańskie w Tuchowie, w dn. 7 czerwca 1959
r. z rąk ks. abpa Włodzimierza Jasińskiego. Zgłosił się na misje w
Brazylii i Argentynie. Został jednak skierowany do pracy jako
misjonarz ludowy i duszpasterz w Polsce. Pracował w Toruniu,
Szczecinku, Bardzie i Głogowie. Z powodu pogarszającego się
stanu zdrowia w czerwcu 2017 r. został przeniesiony do
Tuchowa, gdzie zmarł i gdzie spoczywa.
10.08
Br. Ignacy Cugier (1905-1990) Śniatyń Polski - Głogów (85)
Br. Ignacy Cugier, ur. 6 lutego 1905 r. w Śniatyniu Polskim, w
diecezji gnieźnieńskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1926 r.
Zmarł 10 sierpnia 1990 r. w Głogowie, przeżywszy 85 lat.
Pracował w Tuchowie, Warszawie, Mościskach, Łomnicy,
Braniewie, Głogowie i Wrocławiu. Pełnił funkcje krawca i
zakrystiana. Zajmował się także ogrodnictwem. Odznaczał się
pracowitością, poświęceniem, rozmodleniem. Był towarzyski.
10.08
O. Eugeniusz Piór (1950-1992) Elbląg - Szczecinek (41)
O. Eugeniusz Piór, ur. 5 września 1950 r. Elblągu, w diecezji
warmińskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1971 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1977 r. Zmarł nagle 10
sierpnia 1992 r. w Szczecinku, w wieku 41 lat. Spoczywa w
Elblągu. Był dobrym, utalentowanym misjonarzem. Łatwo potrafił
nawiązać kontakt z ludźmi, zwłaszcza z dziećmi. Był uczynny,
gotowy do niesienia kapłańskiej posługi, zwłaszcza chorym.

