
O. Franciszek Brzoskowski, ur. 29 marca 1913 r. w Więckowach, w 

diecezji chełmińskiej. Profesję zakonną złożył 8 września 1937 r. 
Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1942 r. Zmarł 18 kwietnia 

2012 r. w Tuchowie, w sędziwym wieku 99 lat. Został pochowany w 
Gdyni. Przebywał w Tuchowie, Kielcach (Karczówka), Krakowie, 
Wrocławiu, Braniewie, Warszawie, Toruniu i Gdyni. Przez wiele lat 

był prefektem tirocinium misyjno-pastoralnego, członkiem 
Prowincjalnego Sekretariatu Misji Krajowych oraz radnym w 

Zarządzie Prowincji.  
Praktycznie całe życie zakonne o. Franciszka było wiernym i 
gorliwym wypełnianiem redemptorystowskiego charyzmatu: iść za 

Chrystusem Odkupicielem, głosząc Dobrą Nowinę ludziom ubogim i 
opuszczonym. Czynił to chętnie, głosząc z zaangażowaniem i 

skutecznością misje i rekolekcje.  
Wiele ze swoich umiejętności i zapału potrafił przekazać młodemu 
pokoleniu redemptorystów, czy to jako prefekt tirocinium, czy też po 

ojcowsku wprowadzając młodych współbraci w misyjną pracę. 
 

 
19.04 nessuno 

 
20.04 
Br. Antoni Zygadło (1888-1962) Brzozowa - Wrocław (73) 

O. Aleksander Kałużewski (1906-1980) Warszawa - Kraków (74) 
 

 
Br. Antoni Zygadło, ur. 15 lipca 1888 roku w Brzozowej, w diecezji 
tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1914 r. Zmarł 20 

kwietnia 1962 r. we Wrocławiu, w wieku 73 lat. Pełnił posługę we 
wspólnotach w Mościskach, Krakowie, Tuchowie i Warszawie. 

Powołany do wojska podczas pierwszej wojny światowej, brał udział 
w walkach na froncie pod Kraśnikiem i Lublinem. Powrócił do życia w 
Zgromadzeniu po zakończeniu działań wojennych, w 1918 roku. We 

wspólnotach był krawcem, opiekował się chorymi, a w Tuchowie 
m.in. ks. arcybiskupem Włodzimierzem Jasińskim (lata 1946-1965). 

 
 
O. Aleksander Kałużewski, ur. 14 lutego 1906 roku w Warszawie. 

Profesję zakonną złożył w dn. 2 sierpnia 1928 roku, a w dn. 13 
sierpnia 1933 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Zmarł 20 

kwietnia 1980 roku w Krakowie, przeżywszy 74 lata. Pracował 
apostolsko we wspólnotach w Mościskach, Krakowie i Łomnicy. Był 
socjuszem nowicjatu, dyrektorem juwenatu, prefektem studentatu 

oraz przełożonym wspólnoty. Druga wojna światowa zastała go w 
Mościskach, gdzie został aresztowany i wywieziony do Sambora. Po 

powrocie do Ojczyzny pełnił posługę w Łomnicy i w Krakowie. 
Pozostawił pamięć człowieka wysokiej kultury i wzorowej postawy 
zakonnej. 

 
 


