11.09
O. Alojzy Polak (1852-1925) Praha - Kraków (73)
O. Alojzy Polak, ur. 20 kwietnia 1852 r. w Pradze. Profesję zakonną
złożył 2 kwietnia 1879 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 września
1879 r. Zmarł 11 września 1925 r. w Krakowie. Pracował w Czechach.
W roku 1887 przybył do Polski i został superiorem w Mościskach.
Przebywał także w Tuchowie. Był spowiednikiem, ministrem, prefektem
Kościoła. Odznaczał się pracowitością, prostotą. Swoim radosnym
usposobieniem gromadził współbraci wokół siebie.
12.09 nessuno
13.09
O. Zbigniew Janus (1931-2018) Skawa - Tuchów (87)
O. Zbigniew Janus urodził się 6 lipca 1931 r. w Skawie, w
archidiecezji krakowskiej. Odbył juwenat redemptorystów w Krakowie i
wstąpił do nowicjatu. Pierwszą profesję złożył 2 lutego 1948 r. Po
ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie przyjął
święcenia kapłańskie, w dn. 19 czerwca 1955 r. z rąk ks. abp.
Włodzimierza Jasińskiego. Przez dwa lata pracował jako duszpasterz
we Wrocławiu, a następnie jako misjonarz w Gdyni, Łomnicy-Zdroju
(pełnił tam także funkcję przełożonego), Warszawie, Bardzie, Tuchowie
i Krakowie. Kochał Boga, ludzi i góry. Wrażliwość na piękno przyrody,
pogoda ducha i życzliwe serce uwyraźniały się w jego kazaniach
misyjnych i rekolekcyjnych, a czasem także w poezji. Przeżył w
Zgromadzeniu Redemptorystów 70 lat, z czego 63 jako kapłan. Zmarł
w Tuchowie, w dn. 13 września 2018, w wieku 87 lat. Spoczywa w
Krakowie.
14.09
O. Józef Wichert, Benonita (1771-1842) Bisztynek - Alschwangen (70)
O. Józef Wichert, ur. 18 października 1771 r. w Bisztynku, na
Warmii. Profesję zakonną złożył 15 września 1793 r. Święcenia
kapłańskie otrzymał 25 stycznia 1795 r. Zmarł 14 września 1842 r. w
Alschwangen (Alsunga / Alšvanga) na Łotwie, osiągnąwszy wiek 70 lat.
Na polecenie św. Klemensa Hofbauera opuścił - wraz z o. Rudolphem i
z kl. Kamińskim - klasztor św. Benona i udał się do Jelgavy (Mitawy).
Pracował tam w miejscowej szkole. Ze względu na trudną sytuację
polityczną, jaka zaistniała po trzecim rozbiorze Polski, biskup diecezji
zwolnił go ze ślubów zakonnych. Był dziekanem kurlandzkim,
cenzorem kazań i deputowanym do sądów cywilnych Guberni
Kurlandzkiej.

