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O. Robert S. Srebro (1972-2005) Łękawica - Kraków (32) 

 
O. Robert Stanisław Srebro, ur. 15 listopada 1972 r. w Łękawicy, w 

diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 2000 r. 

Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 2004 r. Zmarł na nowotwora 

mózgu 14 sierpnia 2005 r. w Krakowie, w wieku 32 lat. Pochowany 

został w Tuchowie. Pracował w Głogowie jako duszpasterz dzieci i 

młodzieży oraz zaopatrzeniowiec wspólnoty. Wyróżniał się pogodą 

ducha, życzliwością, dyspozycyjnością, troską o wspólnotę, 

pracowitością, sumiennością, apostolską gorliwością i poczuciem 

humoru. 
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O. Zbigniew S. Chaim (1952-2020) Karwodrza - Tuchów (68) già fatto 
 
O. Zbigniew Stanisław Chaim urodził się 23 marca 1952 r. w Karwodrzy. 
Pochodził z Zalasowej. Jego rodzicami byli Józef i Zofia z d. Zielińska. Po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie w 1971 roku rozpoczął 
roczny nowicjat w Łomnicy-Zdroju. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 
1972 r. Po pierwszym roku studiów z racji zdrowotnych przerwał naukę w 
Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie i podjął pracę 
jako świecki w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie, 
a następnie w Karpackich Zakładach Gazownictwa w Tarnowie. W roku 1980 
ponownie został przyjęty do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i 
kontynuował przerwane uprzednio studia seminaryjne. Po odbyciu właściwego 
przygotowania złożył śluby zakonne 15 sierpnia 1981 r., zaś trzy lata później 
złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1985 r. z rąk abpa 
Jerzego Ablewicza. Po święceniach pozostał w sanktuarium MB Tuchowskiej jako 
wikariusz (1985-1988). Podjął z kolei tirocinium misyjne w Krakowie (1988-
1989), po ukończeniu którego został  proboszczem w Zamościu (do 1992), a 
następnie pracował jako misjonarz i rekolekcjonista we wspólnotach 
redemptrystów w Warszawie, przy ul. Pieszej (1992-1994), znów Warszawie, przy 
ul. Karolkowej (1994-1999), w Tuchowie (1999-2011), w Lubaszowej (2011-
2015) oraz w Krakowie (2015-2020). Utrzymywał stały i budujący kontakt z 
rodzinnymi stronami. Jego wielką pasją było ogrodnictwo i ukazywanie piękna 
przyrody. Kilka domów redemptorystów dzięki jego ogromnej pracy i mądrym 
wskazówkom cieszy się pięknymi ogrodami, które służą odpoczynkowi fizycznemu 
i duchowemu. Od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą, wytrwale znosząc 
wszelkie cierpienia. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, kilka tygodni 
przed śmiercią został przeniesiony do Tuchowa, gdzie zmarł  w dn. 17 sierpnia 
2020 r., przeżywszy 68 lat, z których w Zgromadzeniu Redemptorystów 39, a w 
kapłaństwie 35. Spoczywa w umiłowanym Tuchowie. 
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