Zmarł pochodzący z Iławy ksiądz. Miejscowa parafia
organizuje wyjazd na pogrzeb
data aktualizacji: 2022.08.06

Wielu mieszkańców Iławy i okolic pamięta i z żalem żegna zmarłego wczoraj śp. o.
Kazimierza Kościńskiego OMI. Pochodzący z naszego miasta duchowny odszedł 5 sierpnia
nad ranem w domu zakonnym w Bodzanowie.
Miał 61 lat, w życiu zakonnym przeżył 40 lat, w Chrystusowym kapłaństwie - 34 lata, podają
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
Śp. o. Kazimierz Kościński OMI (1961-2022), za: oblaci.pl

Urodził się 22 lipca 1961 roku w Iławie. Pochodził z parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po
egzaminie maturalnym, który złożył w 1980 roku,
postanowił wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej. Nowicjat odbył na Świętym Krzyżu,
gdzie złożył pierwsze śluby zakonne – 8 września 1981
roku. Następnie rozpoczął formację zakonno-kapłańską w

Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Tutaj złożył
profesję wieczystą – 8 września 1985 roku. Święcenia
diakonatu otrzymał z rąk bp. Zdzisława Fortuniaka – 14
czerwca 1986 roku, a święceń prezbiteratu udzielił mu abp
Jerzy Stroba – 20 czerwca 1988 roku.
Jeszcze jako diakon został skierowany do domu zakonnego
we Wrocławiu, gdzie przez krótki czas uczył katechezy,
następnie w tym samym charakterze został przeniesiony do
Poznania. Po przyjęciu święceń prezbiteratu rozpoczął
przygotowania do wyjazdu na misje. Od 1989 roku
posługiwał w Kamerunie. Do Polski powrócił w 2001 roku.
W latach 2015-2020 należał do wspólnoty klasztoru w
Lublińcu, od 2020 roku współtworzył komunitet oblacki w
Bodzanowie.
Uroczystości pogrzebowe
Bodzanów – 07.08.2022r.
16.00 – Msza święta i eksporta ciała.
Laskowice Pomorskie – 08.08.2022r.
13.00 – Msza święta pogrzebowa i ceremonie pogrzebowe.
Wyjazd na pogrzeb organizuje Parafia Przemienienia Pańskiego w Iławie.

Pogrzeb o. Kazimierza Kościńskiego OMI odbędzie
się w poniedziałek, 8 sierpnia o godz. 13.00 w
Laskowicach Pomorskich - podają oblaci. Organizujemy autobus dla osób pragnących
uczestniczyć w uroczystościach. Zapisy chętnych w
zakrystii lub poprzez messengera parafii. Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie...
Red. kontakt@infoilawa.pl.
Fot. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
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