
21/2/2011

Zmarł o. Andrzej Rębacz
biznes.onet.pl /zmarl-o-andrzej-rebacz/kp04f

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. o godz. 12 w kościele pw. św. Klemensa Hofbauera. O.
Rębacz zostanie pochowany na Cmentarzu Wolskim, gdzie jest grobowiec redemptorystów.

O. Andrzej Rębacz CSsR miał 74 lata. Jak podaje KEP, w ostatnich miesiącach życia zmagał się z chorobą
nowotworową.

Urodził się 21 października 1936 r. w miejscowości Rdzuchów Kolonia k. Radomia. Pierwszą profesję zakonną
złożył 15 sierpnia 1954 r. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1960 r. Po studiach był katechetą i
proboszczem w Krakowie. Następnie pełnił funkcję dyrektora studiów i wykładowcy w seminarium w Tuchowie.
Urząd prowincjała sprawował w latach 1981-1987. Następnie pełnił funkcję przełożonego Wyższego
Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie i tamtejszego domu zakonnego.

W latach 1990-1996 był rekolekcjonistą w Toruniu i w Warszawie. Przez kolejne 6 lat był przełożonym domu w
Warszawie na Woli. Przez ostatnie 15 lat kierował pracami Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy
Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Był też redaktorem kwartalnika "Sprawy Rodziny". Zadaniem
o. Rębacza było przygotowywanie sesji dla diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego w
diecezjach.

O. Rębacz zdecydowanie wypowiadał się na tematy związane z rodziną, ubolewał nad nietrwałością małżeństw
i coraz większą liczbą par pozostających w wolnych związkach. "Wydobyliśmy się z zawisłości od drapieżnego
sąsiada, a bezkrytycznie, bezmyślnie oddajemy się w szpony liberalnej mody, narzucanej celowo przez media,
która niszczy sumienia, rujnuje małżeństwa i rozbija rodziny" - przypomina słowa o. Rębacza, wypowiedziane
podczas jednej z homilii KEP. "Godzimy się na pornografię, na parady obsceniczne, bo się boimy opinii
liberałów!" - mówił.

O. Rębacz krytykował też postawę posłów katolickich, opowiadających się za in vitro. W maju ub. roku
powiedział, że grzechem jest nie tylko stosowanie in vitro, ale sama aprobata tej metody. Osoba taka - jak
wskazywał - nie może przystępować do komunii św.
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