OSTATNIE POŻEGNANIE MISJONARZA
8 sierpnia br. w Miejscu Piastowym podczas pogrzebowych uroczystości pożegnaliśmy długoletniego
michalickiego misjonarza w Papua Nowej Gwinei, śp. ks. Zdzisława Kruczka. Ceremoniom pogrzebowym
przewodniczyli księża biskupi, bp Adam Szal z Przemyśla i bp Jan Piotrowski z Tarnowa. "Gdyby ks.
Zdzisław umarł w Papui Nowej Gwinei, Papuasi zrobiliby mu królewski pogrzeb - tak go kochali" - te słowa
misjonarza-werbisty, który znał ks. Kruczka przytoczył na początku homilii wikariusz generalny księży
michalitów, ks. Ryszard Andrzejewski. Licznie zebrani kapłani, siostry zakonne oraz wierni z jego rodzinnej
parafii z Futomy i z Marek, gdzie pracował przed wyjazdem na misje, dali świadectwo,
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michalickiego misjonarza w Papua Nowej Gwinei, śp. ks. Zdzisława Kruczka. Ceremoniom pogrzebowym
przewodniczyli księża biskupi, bp Adam Szal z Przemyśla i bp Jan Piotrowski z Tarnowa. "Gdyby ks.
Zdzisław umarł w Papui Nowej Gwinei, Papuasi zrobiliby mu królewski pogrzeb - tak go kochali" - te słowa
misjonarza-werbisty, który znał ks. Kruczka przytoczył na początku homilii wikariusz generalny księży
michalitów, ks. Ryszard Andrzejewski. Licznie zebrani kapłani, siostry zakonne oraz wierni z jego rodzinnej
parafii z Futomy i z Marek, gdzie pracował przed wyjazdem na misje, dali świadectwo, że nie mniej był
kochany i szanowany w Polsce, pomimo tylu lat nieobecności. Jego entuzjazm misyjny, poczucie humoru,
bezpośredniość w relacjach, sprawiały, że szybko stawał się bliski tym, z którymi się spotykał. Matka
Generalna Natanaela Bednarczyk żegnając go jako otwartego i pełnego życzliwości współbrata w
charyzmacie, podziękowała także, jako była misjonarka, za jego zainteresowanie naszymi dziełami
misyjnymi. Jeszcze w ubiegłym roku śp. ks. Zdzisław odwiedził nasze misje w Kamerunie pozostawiając ślad
po tej podróży w postaci artykułu w wydawanym pod jego redakcją dwujęzycznym biuletynie "Mi-cha-el".
Zewnętrzna aura piątkowego dnia dopasowała się do towarzyszących uczestnikom pogrzebu uczuć. Strugi
deszczu podczas obrzędów na cmentarzu odzwierciedlały smutek i żal kryjący się w sercach, a słońce, które
zaświeciło po końcowym błogosławieństwie odbijało promienie nadziei, że michalickie zgromadzenia, a
szczególnie misjonarze i kraje misyjne, zyskały orędownika przed tronem Boga.
Niech odpoczywa w pokoju.
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