pasterstw a Polaków na emigracji.
Studia teologiczne ukończył na
uniwersytecie w Bejrucie, a dok
torat z praw a kanonicznego uzyskał
na Gregorianum w Rzymie. W la
tach 1959—1964 był rektorem P a
pieskiego
Kolegium
Polskiego
w Rzymie. Godność biskupią uzy
skał po śmierci arcybpa Gawliny,
w 1964 r.
Ks. bp Rubin obejm uje bardzo
wysokie i odpowiedzialne stano
wisko o charakterze ogólno kościel
nym. Synod Biskupów powołany
przez papieża na życzenie episko
patu całego św iata m a stanowić
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W dniu 4 I 1967 r. zm arł w San
domierzu Ks. bp Jan K anty Lorek,
O rdynariusz Sandomierski.
Sp. ks. bp J. K. Lorek urodził
się 20 X 1886 roku w Błażejowicach
koło Toszka, na Śląsku Opolskim.
Początkowo kształci się w Wiśni
czu i W ielkich Strzelcach, a w 1902
przybywa do K rakow a, gdzie w
Niższym Sem inarium Księży Mi
sjonarzy na Nowej Wsi kontynu
uje gimnazjum od klasy trzeciej.
W 1905 w stępuje do Sem inarium
Internum Zgromadzenia XX. Mi
sjonarzy. Po dw uletnim nowicjacie
27 IX 1907 r. składa śluby św. Stu
dia teologiczne odbywa w In sty tu 
cie Teologicznym XX. Misjonarzy
na Stradom iu. Święcenia niższe
otrzymuje 25 III 1909; subdiakonat
26 III 1910; diakonat 18 X II 1910.
Święcenia kapłańskie przyjm uje 2
VII 1911 r. w katedrze na Wawelu
z rąk ks. bpa A natola Nowaka. Już
jako kleryk w ykazuje wielki ta
lent pedagogiczny i zmysł organiza
cyjny: pracuje w Sodalicji M ariań
skiej, uczy religii na tzw. katechiz
mach niedzielnych. Zaraz po świę
ceniach oddaje się pracy społecznocharytatyw nej, jest wychowawcą
w Zakładach im. Ks. Siemaszki.
W r. 1917 przełożeni w ysyłają ks.

pewnego rodzaju kontynuację Vaticanum II. Jest to wielki zaszczyt
dla całego Kościoła w Polsce.
Edward Batko C. M.
Ks. dr Antoni Czapla C. M.,
uczestnik Powstania W arszawskie
go i m isjonarz w Chinach, a potem
długoletni Obrońca Węzła Małżeń
skiego w Rocie Rzymskiej, został
m ianow any
A udytorem
Roty
Rzymskiej, oraz Infułatem Proto
notariuszem Uczestniczącym.
Edward Batko C. M.
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Lorka do Niemiec celem objęcia
duszpasterstw a nad polskimi ro 
botnikam i i jeńcami wojennymi
w diecezji Hildesheim. Po rocznym
pobycie zagranicą w raca do k raju
i razem z Ks. W. Szymborem głosi
m isje na Podlasiu i w Poznańskiem. W r. 1919 obejmuje stano
wisko D yrektora Zakładów im. Ks.
Siemaszki w Krakow ie i w Czer
nej. W tym bardzo trudnym powo
jennym okresie ks. Lorek w szyst
kie swe siły poświęca dla dobra
biednej młodzieży. W spółpracuje
w w ielu instytucjach, które m ają
na celu opiekę i wychowanie mło
dzieży. W 1920 bierze czynny udział
w pracach plebiscytu górno-śląskiego przy ustalaniu zachodnich
granic Polski. Za całokształt p ra
cy na polu społecznym ówczesny
Rząd Polski przyznaje Mu krzyż
Polonia R estituta. Dzięki jego sta
raniom w latach 1927—29 wybudo
wano w K rakowie na Białym
P rądniku nowoczesny gmach, da
jący schronienie dla ponad 300
chłopców.
W 1930 r. zostaje mianowany su
periorem i proboszczem parafii św.
Krzyża w Warszawie. Swoją po
staw ą zdobywa sobie olbrzymią
sym patię społeczeństwa
stolicy.
Ks. Prym as przem aw iając nad
trum ną śp. ks. Biskupa powiedział:
„Składam hołd waszemu A rcypa-

sterzowi za to, że zostawił po so
bie jako proboszcz parafii św.
Krzyża i jałm użnik stolicy n a j
wspanialsze wspomnienie, najlep
szą pamięć, którą błogosławi do
dziś dnia tylu ludzi w mieście sto
łecznym — W arszawie”.
W 25 roku kapłaństw a, d. 4 V
1936 r. papież Pius XI m ianuje ks.
Lorka adm inistratorem apostol
skim diecezji sandom ierskiej i bi
skupem tytularnym w Modra w Bi
tymi. K onsekracji dokonał ks. k a r
dynał Kakowski 7 VI 1936 w ko
ściele św. Krzyża w Warszawie.
Po objęciu rządów nad diecezją ks.
Biskup rozpoczyna wszechstronną
działalność: organizuje Instytut
Wyższej K ultury Religijnej w Ra
domiu i Sandomierzu, Katolicki
U niw ersytet Ludowy w Wąchocku,
ożywia działalność stowarzyszeń
i bractw religijnych. II w ojna
światowa i okres okupacji to czas,
kiedy śp. ks. biskup okazał się
wielkim patriotą i społecznikiem.
Ani n a mom ent nie opuścił swojej
diecezji, ale z wielkim poświęce
niem walczył o życie każdego Po
laka czy Zyda. Jego interw encje
u w ładz niemieckich uratow ały ży
cie setkom ludzi, świadczą o tym
liczne listy dziękczynne od organi
zacji żydowskich i osób pryw at
nych. Szczególną opieką otaczał
księży wysiedlonych ze Śląska, Po
morza czy Poznańskiego. W czasie
wojny w seminarium sandom ier
skim ukończyło studia 48 klery
ków z 10 diecezji. W 1946 papież
Pius X II mianował ks. bpa Lorka
Ordynariuszem Sandomierskim. Po
wojnie organizuje w Sandomierzu
oddział „Caritas”, bierze czynny
udział w pracach Komisji Episko
patu do spraw duszpasterstw a
i Komisji Charytatyw nej. Dla
uspraw nienia duszpasterstw a stwo
rzył, 7 nowych dekanatów, 43 pa
rafii'. Przyczynił się do budowy 58
kościołów. Osobiście dokonał po
nad 800 wizytacji duszpasterskich
parafii, konsekrował 3 biskupów
i wyświęcił 420 kapłanów.
W r. 1961 z okazji 25-lecia sakry
biskupiej i 50-lecia kapłaństw a pa

pież Jan X X III nadał Mu godność
Asystenta
Tronu
Papieskiego.
W październiku r. 1966 ciężko za
chorował. W czasie tej długiej cho
roby nie tracił otuchy ale modlił
się za diecezję i prosił o modlitwę
w swojej intencji. W dniu 4 I 1967
o godz. 9 rano, bez grozy agonii po
jednym głębszym w estchnieniu od
dał duszę swą w ręce Ojca.
Zm arł na serce w 81 roku życia,
56 kapłaństw a i 31 biskupstwa.
W życiu diecezji sandomierskiej
zamknął wielką kartę, którą pisał
przez 30 lat i 7 miesięcy. Pękło ser
ce wielkiego biskupa i wielkiego
Polaka. W pogrzebie „Dobrego Bi
skupa” — jak Go wszyscy nazy
wali — w dniu 7 1 1967 uczestniczył
ks. Prymas, 32 biskupów, przełoże
ni Zgromadzenia XX. Misjonarzy,
przedstawiciele kapituł i uczelni
katolickich, duchowieństwo świec
kie i zakonne i liczne rzesze w ier
nych.
Kościół katolicki w Polsce stra 
cił biskupa, który w ykazał jak w ie
le można zrobić dobrocią.
E. Batko C. M.
K S.
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W piątek 13 I 1967 r. zmarł
w Drohiczynie ks. infułat dr Mi
chał Krzywick1'. Sp. ks. infułat uro
dził się 29 IX 1895 r. w Rakowie
koło Mołodeczna na Wileńszczyź
nie. Początkowo uczęszczał do ro 
syjskiej szkoły w Rakowie a po jej
ukończeniu przeniósł się do gim
nazjum w Mińsku. W roku 1912
w stąpił do Sem inarium Duchowne
go w Petersburgu i tam otrzymał
wszystkie święcenia od tonsury do
diakonatu włącznie. Jako diakon
bierze czynny udział w akcji nie
sienia pomocy polskim uchodźcom
wojennym w rodzinnym m iastecz
ku, tudzież uczy religii w miejsco
wych szkołach. Święcenia kapłań
skie otrzymał 14 VI 1919 r. z rąk
Sł. B. ks. bpa Zygm unta Łoziń
skiego. Święcenia te odbyły się we
wsi Wołczkiewicze przy zamknię
tych drzwiach kościoła i w obec-

ności kilku zaledwie kapłanów,
gdyż niedaleko od tego m iejsca
przebiegała linia frontu.
W latach 1919—24 studiuje w K a
tolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Po uzyskaniu m agisterium w raca
do diecezji i pełni funkcję prefek
ta w Stołpcach. Równocześnie
przygotowuje się do doktoratu
z teologii, który uzyskuje w r. 1927.
Wkrótce potem zostaje powołany
na stanowisko ojca duchownego
i profesora w Sem inarium Ducho
wnym w Pińsku. Obowiązki te
pełni do chwili w ybuchu II wojny
światowej. W czasie wojny prze
bywa w Wilnie, skąd w 1945 r.
przyjeżdża do Białegostoku i obej
m uje w ykłady dogm atyki w m iej
scowym Sem inarium Duchownym.
27 IV 1950 r. zostaje m ianowany
adm inistratorem apostolskim w
Drohiczynie. Rządy diecezją obej
m uje 1 VII 1950 r. i pełni je do
końca życia. Od kilku już la t ks.
infułat złożony był ciężką chorobą,
która nie pozwoliła m u naw et na
wzięcie udziału w uroczystościach
m ilenijnych w Drohiczynie. O stat
ni list pasterski odczytał w jego
imieniu podczas uroczystości m ile
nijnych ks. bp W ładysław Jęd ru szuk, ówczesny sufragan drohiczyński a obecny w ikariusz kapi
tulny.
Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 15 i 16 I 1967 r. w prokatedrze
drohiczyńskiej. Wzięło w nich
udział 14 polskich biskupów, przed
stawiciele różnych kapituł, przed
stawiciele KUL-u, licznie zgroma
dzone duchowieństwo i wierni.
Mszę św. odprawił ks. arcybp K a
rol Wojtyła, a kazanie wygłosił ks.
bp Bronisław Dąbrowski, sufra
gan warszawski. Ten ostatni rep re
zentował
nieobecnego
Księdza
K ardynała, który nie mógł przy
być na uroczystości pogrzebowe.
Zwłoki ks. infu łata Krzywickiego
złożone zostały — zgodnie z jego
ostatnią wolą — na miejscowym
cm entarzu w śród grobów w ier
nych. Wielkie zasługi zmarłego po
łożone dla Kościoła w Polsce, a
szczególnie dla diecezji w Drohi

czynie, w
przyszłość.

pełni

doceni

dopiero

Jan Blachnio C. R.
K S.

B IS K U P

M IC H A Ł

KLEPACZ

Dnia 27 I 1967 r. zmarł Ks. Bis
kup Michał Klepacz.
Ksiądz bp Michał Klepacz uro
dził się 23 lipca 1893 roku w W ar
szawie. Sem inarium
Duchowne
ukończył w Kielcach, gdzie otrzy
mał święcenia 2 czerwca 1916 ro 
ku. Studiował na wyższych uczel
niach w P etersburgu i w Lublinie
uzyskując stopień doktora świętej
teologii. Po powrocie do swej „ro
dzim ej” diecezji zostaje m ianowa
ny profesorem Sem inarium Du
chownego w Kielcach. W roku
1937 zostaje powołany na katedrę
filozofii chrześcijańskiej Uniwersy
tetu Stefana Batorego w Wilnie.
W roku 1946 Ojciec św. Pius X II
nadał m u godność biskupią i pole
cił objęcie diecezji łódzkiej. Dał się
poznać od razu jako doskonały or
ganizator. Założył Sem inarium Du
chowne. Prow adził na szeroką ska
lę duszpasterstwo akademickie,
konferencje dla wiernych, inteli
gencji i naukowców, pisarzy i a r
tystów. W swych kazaniach i prze
mówieniach podkreślał znaczenie
cnót moralnych, jakie winny ce
chować
współczesnego
Polaka,
kładł akcent na braterską m i
łość, n a znaczenie pokoju. Brał
czynny udział w rozwiązywaniu
zadań czy to jako przewodniczący
Episkopalnej Komisji do Spraw
Studiów i S em inarów , czy też ja
ko członek tzw. Komisji Wspólnej
w ykazując się rozumieniem współ
czesnych potrzeb i powinności Ko
ścioła i Państw a. Był on jednym
z współtwórców porozumienia m ię
dzy Kościołem i Państw em w r.
1950.
W okresie Soboru W atykańskie
go II uczestniczył bardzo czynnie
we w szystkich czterech sesjach
Soborowych. Był jednym z człon
ków Komisji dla Spraw Sem ina
riów, Studiów i Szkół Katolickich.
W czasie swych w ystąpień w Auli

Soborowej zajął się m. in. sprawą
stosunków
między
Kościołem
i Państw em oraz zwrócił szcze
gólną uwagę na właściwe odczyty
wanie tzw. ducha świata. Problem
zachowania pokoju znalazł swój
w yraz w przemówieniu na 144
Kongregacji Generalnej. Po po
wrocie z Rzymu starał się usilnie
przekazywać i wcielać w życie
treści Soborowe, inform ując o do
konywanych w Kościele reform ach
i o wprowadzaniu doń odnowy,
pojętej w duchu Jana X XIII.
Nagła śmierć, poprzedzona tylko
krótką chorobą, przerw ała życie
i kapłańską posługę jednej z n a j
wybitniejszych postaci polskiego
Episkopatu, ordynariusza łódzkie
go, który przed parom a tygodnia
mi obchodził pięćdziesięciolecie
swego kapłaństw a i dwudziesto
lecie sakry biskupiej.
Przem ysław Brzozowski O.F.M.
K S.
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TOM AKA

Dnia 6 lutego 1967 r. zmarł
w Przem yślu senior Episkopatu
Polski, ks. dr Wojciech Tomaka,
biskup sufragan przemyski.
Urodził się 26 lutego 1875 roku
w Trzebownisku koło Rzeszowa.
Po ukończeniu gimnazjum w Rze
szowie w stępuje do Sem inarium
Duchownego w Przemyślu, gdzie
po odbyciu studiów otrzym uje w r.
1899 święcenia kapłańskie. Przez
krótki czas pełnił funkcje w ika
riusza parafialnego, następnie w y
jechał na studia do Rzymu, gdzie
uzyskał doktorat z praw a kano
nicznego. Po powrocie do k raju
został kapelanem ówczesnego or
dynariusza przemyskiego ks. bpa
Pelczara, oraz pełnił funkcję ka
techety, a później dyrektora żeń
skiego Sem inarium Nauczyciel
skiego P.P. Benedyktynek, W ro
ku 1923 został mianowany profe
sorem katechetyki, a następnie
praw a kanonicznego w Wyższym
Sem inarium Duchownym w .

myślu, w rok później zaś kanoni
kiem kapituły przemyskiej. W ro
ku 1933 papież Pius XI mianował
go biskupem tytularnym helenopolitańskim; w roku następnym
został konsekrowany na biskupa
sufragana przemyskiego.
Sp. ks. biskup Tomaka był przez
szereg lat oficjałem Sądu Bisku
piego i prezesem Apelacyjnego Są
du Duchownego drugiej instancji
w Przemyślu, pełnił też funkcję
prepozyta kapituły katedralnej,
a po śmierci ks. bpa Bardy został
w ybrany wikariuszem kapitulnym .
Sp. ks. bp Tomaka posiadał
wielki dar zjednywania sobie lu
dzi, cieszył się dużą popularnoś
cią wśród Episkopatu, był cenio
ny przez duchowieństwo diecezjal
ne i wiernych. Odznaczony był or
derem „Polonia R estituta”. Zm ar
ły do ostatnich chwil czynnie p ra
cował, mimo sędziwego wieku
uczestniczył w praw ie wszystkich
uroczystościach m ilenijnych w die
cezjach na terenie kraju.
Eksportacja ciała Zmarłego do
bazyliki katedralnej odbyła się 8
lutego, po czym ks. bp Ablewicz
ordynariusz tarnow ski odprawił
Mszę św. żałobną, a kazanie w y
głosił ordynariusz przemyski ks.
bp Tokarczuk, który naw iązując
do słów Pism a św.: „Umiłowany
przez Boga i ludzi”, podkreślił
wielkość osoby Zmarłego, którego
charakteryzow ała głęboka w iara
w Boga i ludzi, zdrowy optymizm
chrześcijański i wielka dobroć po
łączona z prostotą.
Pogrzeb odbył się 9 lutego. Po
odprawieniu Mszy św. przez ks.
bpa Jopa z Opola, w czasie której
kazanie wygłosił ks. bp Ablewicz,
kondukt udał się na miejscowy
cmentarz. W uroczystościach po
grzebowych wzięło udział 20 księ
ży biskupów, przedstawiciele k a
pituł, delegacja KUL-u, ponad 300
księży diecezjalnych i zakonnych
oraz liczni wierni.
Emilian Mazurek Ord. Carm.

