25.08
O. Stanisław Rusnarczyk (1972-2013) Limanowa - Kraków (41)
O. Stanisław Rusnarczyk, ur. 5 kwietnia 1972 r. w Limanowej,
w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1994
r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1998 r. Zmarł nagle
25 sierpnia 2013 r. w Krakowie, w wieku 41 lat. Ukończył
tirocinium pastoralne, studiował homiletykę na Uniwersytecie
Jana Pawła lutego w Krakowie. Pracował jako duszpasterz w
Gdyni oraz jako misjonarz-rekolekcjonista w Elblągu, Krakowie,
Warszawie i Skarżysku-Kamiennej.
26.08
O. Leszek Gajda (1943-2012) Czubrowice - Toruń (68)
O. Leszek Gajda, ur. 14 września 1943 r. w Czubrowicach, koło
Olkusza. Do nowicjatu redemptorystów w Braniewie wstąpił w
1961 r. po ukończeniu 9. klasy juwenatu w Toruniu. 24 wrzesnia
1962 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Święcenia kapłańskie
przyjął 21 czerwca 1970 r. z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza.
Po ukończeniu tirocinium pastoralnego w Toruniu (1970-1971)
podjął studia w Instytucie Duchowości Papieskiego Wydziału
Teologicznego Teresianum w Rzymie, uzyskując w 1975 r.
doktorat z teologii duchowości.
Następnie podjął wykłady z teologii duchowości i liturgiki w WSD
Redemptorystów w Tuchowie. Był prefektem postulatu (19761978) i rektorem Seminarium w Tuchowie (1978-1981). W
latach 1990-1996 o. Leszek Gajda sprawował urząd Prowincjała
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Za jego kadencji w
1991 r. zostało założone w Toruniu Radio Maryja i otwarto
placówki redemptorystów w Siekierkach i Szczecinie. Wtedy też
redemptoryści podjęli pracę ewangelizacyjną w Rosji,
Kazachstanie i na Ukrainie. P
onadto o. Gajda był przełożonym domów zakonnych w Tuchowie
(1978-1981), Krakowie (1981-1984), w Warszawie przy ul.
Pieszej (1984-1987), w Toruniu (1987-1990) oraz w Gliwicach
(1996-1999) i Elblągu (2002-2005). W latach 1984-1987 był
wikariuszem Prowincjała, zaś od 1987 do 1990 pełnił zadania
proboszcza parafii św. Józefa w Toruniu, przy której też przeżył
ostatnie lata swojego życia.
Ponadto głosił wiele serii rekolekcji parafialnych oraz rekolekcji
dla kapłanów i sióstr zakonnych. W latach dziewięćdziesiątych o.
Gajda był członkiem Komisji ds. Powołań oraz Komisji
Duszpasterstwa Ogólnego przy Konferencji Episkopatu Polski.
Odznaczał się łatwością w nawiązywaniu kontaktów i wierną
serdecznością. Był człowiekiem żyjącym życiem Kościoła i
Zgromadzenia. Zmarł 26 sierpnia 2012 roku w Toruniu,
przeżywszy 68 lat.

