
Zmarł ks. Józef Kącki
W wieku 100 lat odszedł ks. Józef Kącki. Był nie tylko
kapłanem w parafiach, w których posługiwał, ale przede
wszystkim ojcem duchownym dla wielu z nas. Był także
wybitym pedagogiem, nauczycielem, wychowawcą i
przyjacielem ełckiej młodzieży.  
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Ks. Józef Kącki był kapłanem z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. W latach 1964 – 1994
jako proboszcz opiekował się para�ą pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach. Od wielu lat
związany był także z miastem Ełk, gdzie posługiwał m.in. w para�i pw. Najświętszego Serca
Jezusowego. Kształtował też i wychowywał młode pokolenia ełczan jako katecheta w ełckich szkołach.
Ksiądz Józef Kącki 11 marca 2020 r. świętował jubileusz 100. urodzin oraz 75. rocznicę święceń
kapłańskich. Prywatnie ks. Józef był miłośnikiem motoryzacji. Swoją pasją i wiedzą chętnie dzielił się z
innymi ludźmi.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przekazuje wyrazy współczucia rodzinie, a także Zakonowi
Kanoników Regularnych Laterańskich w Ełku oraz w Polsce.

„Ks. Józef Kącki był życzliwym i pełnym zrozumienia kapłanem i człowiekiem. Wielokrotnie miałem okazję z
nim się spotkać i porozmawiać. Dobro i ciepło, które ksiądz Józef przekazywał drugiemu człowiekowi
zostawało głęboko w pamięci, ale przede wszystkim w sercu. Zawsze wyrozumiały, służył radą i wsparciem.
Nigdy nie odmówił pomocy. Przekazuję wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom, a także całemu
Zakonowi Kanoników Regularnych Laterańskich. Księże Józe�e odpoczywaj w pokoju wiecznym.”

 

W maju 2020 r. ks. Józef Kącki tak mówił o Ełku:

„Dzisiaj Ełk jest metropolią. To nie miasto, to metropolia. Dzisiaj do Ełku wjeżdżać to tak jakby z krzaków do
wspaniałego parku (…) Oddałem się ziemi warmińsko – mazurskiej z ciałem i duszą jako katecheta ze
wszystkich szkołach. Tygodniowo po 40 godzin. W Ełku mieszkałem 12 lat, a w szkołach uczyłem 19 lat. Ze
Stradun dojeżdżałem 7 lat (…) Przyjechałem do Ełku 8 stycznia 1946 r. Jeden pociąg szedł, a w głowie
miałem okrucieństwo ruin Warszawy (…).”

Ks. Józef Kącki CRL – Zobacz �lm (https://www.youtube.com/watch?v=7bzH0NRu1C8)


