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O. Mirosław Zajkowski (1965-2017) Gołdap - Resistencia (52) 
 

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. Zmarł w dn. 19 lipca 
2017 w wieku 52 lat na zawał serca w Resistencia, w Argentynie. Pracował 
najpierw 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 proboszcz 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 Wiceprowincji 
Resistencia. Spoczywa w San Vicente, diecezja Oberá, w parafii, gdzie na krótko 
przed śmiercią objął posługę proboszcza. 
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 Mariusz M. Łabędź 
 

Mariusz Mikołaj Łabędź (1964-2017), muzyk, organista i dyrygent oraz 
wieloletni nauczyciel emisji głosu w nowicjacie redemptorystów w Lubaszowej. 
Dla redemptorystów pozostanie wzorem kompetentnego nauczyciela, 
cierpliwego pedagoga i człowieka ogromnej kultury. Był człowiekiem skromnym 
i oddanym swojej rodzinie. Osierocił troje dzieci w wieku szkolnym. Miał 53 lata. 
Zostawił w nowicjuszach i wychowawcach nowicjatu dużo serdeczności i ufności 
w Bożą opatrzność. Słusznie pamietamy go w całym Zgromadzeniu, jako 
naszego świeckiego (laico redentorista). 
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O. Franciszek Zalasiński (1883-1918) Zalasowa - Kraków (35) 
 

O. Franciszek Zalasiński, ur. 24 marca 1883 r. w Zalasowej, w diecezji 
tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1901 r. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 28 lipca 1907 r. Zmarł 21 lipca 1918 r. w Krakowie, w wieku 35 lat. 
Przebywał w Maksymówce, Krakowie. Był prefektem Studentatu. Studiował w 
Rzymie i uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju był 
lektorem w Studentacie. Swą dobrocią pociągał do siebie. W ciężkich i długich 
cierpieniach choroby był wzorem wytrwałego dźwigania i znoszenia ich. 
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