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Zmarł 101-letni ksiądz. Miał 7 dzieci

158 Podziel się

W wieku 101 lat zmarł ks. Probo Vaccarini, wieloletni proboszcz para�i św.
Marcina w Venti. Był ojciec aż siedmiorga dzieci, a czterech jego synów
także zostało kapłanami.

Ksiądz Probo Vaccarini przyszedł na świat 4 czerwca 1919 roku. Był
z zawodu geometrą, a w 1942 roku jako żołnierz brał udział w kampanii
rosyjskiej.

Duchowny ojcem czterech księży

W wieku 33 lat ożenił się z Anną Marią Vannucci, z którą miał trzy córki
i czterech synów. Owdowiał w wieku 51 lat, a 18 lat później został księdzem.
Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1988 roku w wieku 69 lat.
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Czapka zimowa damska 4F
29.99 zł 39.99 zł

Torebka Roberto Ricci n...
181.35 zł 195.00 zł

Sweter damski beżowy Ma
279.95 zł 379.95 zł

Dres damski Pakuten
69.99 zł 139.99 zł

POWIĄZANE NAJNOWSZE POPULARNE

Nie żyje 39-letni ksiądz
Tomasz Blicharz. Nieo�cjalnie:
miał korona...

Ksiądz prowadził podwójne
życie. Jego mroczne sekrety
wyszły na jaw

Znowu atak we Francji! Horror
w kościele. Ksiądz ciężko
ranny
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cały dzień  
bez opadów POCZTA QUIZY ME-6°
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Czytaj także: "Jeżeli on płonie, to ma prawo do jej ciała". Szokujące słowa
księdza

Przez ponad 30 lat był proboszczem para�i św. Marcina w Venti. Do końca
życia starał się być aktywny. Wszyscy jego synowie zostali kapłanami i to oni
namówili swojego ojca na przyjęcie święceń.

Zobacz także: Kościół przeprosi za grzechy pedo�lii

Ksiądz Vaccarini z okazji setnych urodzin udzielił wywiadu tygodnikowi "Il
Ponte". Wyznał w nim, że wciąż czuje się, jak świeżo wyświęcony ksiądz.

Czytaj także: Kolęda 2020. To pytanie spędza Polakom sen z powiek. Ile
włożyć do koperty?

Duchowny zmarł 19 grudnia. Pogrzeb odbędzie się 21 grudnia, a msza
żałobna zostanie odprawiona w bazylice katedralnej w Rimini i będzie
transmitowana przez lokalną telewizję.

Masz newsa, zdjęcie lub �lmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Pomimo wieku co dzień, gdy zdrowie mu pozwalało, szedł do
kościoła odprawić mszę. Przeżywał wiarę z niesamowitą pasją –
 powiedział jego syn, ks. Giuseppe Vaccarini.

Koronawirus. W Rzymie zmarł
polski ksiądz. Grzegorz Jaskot
miał 67 l...
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