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Zmarł o. Mirosław Zajkowski CSsR
redemptor.pl /zmarl-o-miroslaw-zajkowski-cssr/

19 lipca 2017  r. zmarł w Argentynie nagle na zawał serca nasz Współbrat, o. Mirosław Zajkowski CSsR.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

O. Mirosław Zajkowski urodził się 18 czerwca 1965 r. w Gołdapi, pierwsze śluby zakonne złożył 2 lutego 1986 r.,
śluby wieczyste 15 sierpnia 1990 r., a święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. w Tuchowie. Pracował jako
duszpasterz w Szczecinku i Tuchowie.

Na misje do Boliwii wyjechał 11 lipca 1994 r.. Pracował na placówce misyjnej w Oruro, gdzie był magistrem
nowicjatu oraz przełożonym wspólnoty. Od 2004 r. pracował w Santa Cruz jako proboszczem parafii pw.
Najświętszego Zbawiciela. Organizował pracę z grupami parafialnymi, kursy katechetyczne i formacyjne oraz
budowę kaplic i sal parafialnych. Od 2014 r. pracował w Argentynie w Quilmes w Wiceprowincji Resistencia.
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Argentyna: pogrzeb śp. o. Mirosława Zajkowskiego CSsR
redemptor.pl /argentyna-pogrzeb-sp-o-miroslawa-zajkowskiego-cssr/

19 lipca 2017 r. zmarł w Argentynie nagle na zawał serca nasz Współbrat, o. Mirosław Zajkowski CSsR.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek, 20 lipca 2017 r. w Resistencia, a następnie 21 lipca w
San Vincente, gdzie krótko przed śmiercią został mianowany proboszczem. Zamieszczamy kilka zdjęć z
Mszy św. i obrzędów na cmentarzu.

Mszy św. żałobnej w Resistencia przewodniczył miejscowy ordynariusz, ks. abp Ramon Alfredo Dus. Na
pogrzeb przyjechali także z Boliwii – bo tam przez większość swego kapłańskiego życia pracował Zmarły – oo.
Tadeusz Gieniec CSsR i Stanisław Wzorek CSsR.

Obrzędom pogrzebowym w San Vincente przewodniczył Przełożony Wiceprowincji Resistencia, o. Henryk
Kaczocha CSsR, a homilię wygłosił wspólnie z o. Gieńcem. O. Mirosław spoczął na miejscowym cmentarzu
obok poprzedniego proboszcza tej parafii, o. Jana Skowrońskiego CSsR.

O. Mirosław Zajkowski urodził się 18 czerwca 1965 r. w Gołdapi, pierwsze śluby zakonne złożył 2 lutego 1986 r.,
śluby wieczyste 15 sierpnia 1990 r., a święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. w Tuchowie. Pracował jako
duszpasterz w Szczecinku i Tuchowie.

Na misje do Boliwii wyjechał 11 lipca 1994 r. Pracował na placówce misyjnej w Oruro, gdzie był magistrem
nowicjatu oraz przełożonym wspólnoty. Od 2004 r. pracował w Santa Cruz jako proboszczem parafii pw.
Najświętszego Zbawiciela. Organizował pracę z grupami parafialnymi, kursy katechetyczne i formacyjne oraz
budowę kaplic i sal parafialnych. Od 2014 r. pracował w Argentynie w Quilmes w Wiceprowincji Resistencia.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
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