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Wiadomości Opole

Zmarł najstarszy ksiądz naszej diecezji

 OPOLE
Ostrzeżenie dla Opolszczyzny,
nadchodzą silne mrozy. Nawet
-20 stop. C.

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Klienci: Chcemy kupować
samochody

 OPOLE
WOŚP 2021. Opole żyje finałem.
I będzie "Światełko do nieba"

W niedzielę zmarł najstarszy kapłan
naszej diecezji ks. radca Leon Kara.
Miał 103 lata. W środę odbędzie się
jego pogrzeb w rodzinnej para�i w
Walcach.
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NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

0

Wyborcza.pl Pierwsze 4 tygodnie prenumeraty za 1 zł Skorzystaj Logowanie

ROZWIŃ ▼

 OPOLE
WOŚP 2021 w Opolu. Finał w
maskach zakończyło "Światełko
do nieba". Dziękujemy

 OPOLE
WOŚP 2021. Opolski finał
online już trwa. Będzie się
działo

 Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Jego recepta na długie życie była iście kapłańska:
modlitwa, spowiedź, komunia i namaszczenie
chorych. Codzienne odprawiał mszę świętą. Ale
też i śp. ks. Kara mimo sędziwego wieku wciąż
tryskał pogodą ducha, otwartością i wielkim
poczucia humoru, więc do tej receptury zwykł
dodawać swe ulubione pykanie fajeczki, które
traktował jako antidotum na doskwierający mu
reumatyzm. 

- A palił tę fajkę trzy razy w ciągu dnia, a nawet w
nocy - dopowiadał wielokroć z uśmiechem jego
kolega ks. Rudolf Pierskała, dyrektor Domu Księży
Emerytów, w którym najstarszy ksiądz mieszkał
od samego początku i był jego pierwszym
domownikiem, sprowadzając się tam 4 września
1983 roku. 

- Pozostaną po nim naprawdę ciepłe
wspomnienia. Był bardzo pogodnym człowiekiem
i wciąż aktywnym, dopiero na kilka miesięcy
przed śmiercią zaczął słabnąć - mówił nam ks.
Alojzy Sitek, także mieszkaniec DKE. 

We wtorek odbyło się uroczyste przewiezienie
ciała księdza Leona do kościoła pw. św. Walentego
w Walcach, gdzie odprawiono nabożeństwo. 

W środę o godz. 10 również w tym kościele
rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. 

Ks. radca Leon Kara urodził się 11 kwietnia 1905 r
w Walcach, wyświęcony został 29 czerwca 1934 r.
we Wrocławiu. Po wojnie był duszpasterzem w
Radawiu (1945-1948), Grudyni i ex cur. w
Dziećmarowie (1948-1950), Kierpniu (1950-1958)
oraz w Mochowie - Paulinach (1958-1978). W
1978 roku przeszedł na emeryturę. 
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