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Ks. kanonik Zygmunt Słomski w czasie odpustu parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 25 sierpnia 2013 roku
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Z paschalną nadzieją w życie wieczne powiadamiam,
że w niedzielę, 16 października 2022 roku 

odszedł do Domu Miłosiernego Ojca
 śp. Ks. Kanonik ZYGMUNT SŁOMSKI

- urodzony 24 maja 1958 roku w Skórczu;
- jego rodzice to  Józef i Łucja z domu Recka;

- ochrzczony 15 czerwca 1958 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wdzie;
- sakrament Bierzmowania przyjął 13 maja 1971 roku w kaplicy Parafii NMP Królowej 

Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu;
- absolwent Szkoły Podstawowej nr 76 w Gdańsku Przymorzu i Technikum Budowlanego 

Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku;
- w latach siedemdziesiątych XX wieku lider liturgicznego młodzieżowego zespołu 

muzycznego w Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu;
- w latach 1978 – 1983 alumn Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie;

- 16 lipca 1983 roku przyjął święcenia prezbiteratu w kościele Bożego Ciała 
w Gdańsku Morenie z rąk Biskupa Gdańskiego Lecha Kaczmarka;

- w latach 1983 – 1984 wikariusz Parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku Zaspie;
- 1984 – 1987 wikariusz Parafii św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie;

- 1987 – 1992 wikariusz Parafii katedralnej Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie;
- 1992 – 2000 wikariusz Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni Orłowie;

- 2000 – 2002 wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku Chełmie;
- 2002 – 2010 proboszcz Parafii Bożego Ciała w Pręgowie;

- 2010 – 2020 proboszcz Parafii bł. Doroty z Mątew w Gdańsku Jasieniu;
- 2020 - 2022 rektor kościoła św. Augustyna Biskupa w Nadolu;

- Kanonik Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej od 4 listopada 2007 roku;
- wyjątkowy duszpasterz; kochający ludzi, muzykę, śpiew, poezję; posługujący 

z wielkim zaangażowaniem w wielu parafiach i innych wspólnotach;
- kilkakrotnie posługiwał muzycznie także w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie;

- pogrzeb śp. ks. Zygmunta odbył się w piątek, 21 października 2022 roku 
w kościele bł. Doroty z Mątew w Gdańsku Jasieniu;

- uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Tomasz Peta 
Metropolita Astany (Kazachstan).

- Ciało śp. ks. Zygmunta złożono w grobie na cmentarzu w Gdańsku Łostowicach.

                                                                    Dziękujemy Ci, Księże Zygmuncie! Pamiętaj o nas!             
ks. Andrzej Sowiński

REQUIESCAT IN PACE!
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Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Kanonika Zygmunta Słomskiego 
w kościele bł. Doroty z Mątew w Gdańsku Jasieniu, 21 października 2022 roku
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Homilia ks. kanonika Janusza Łukowskiego podczas 
Mszy świętej pogrzebowej za śp. ks. kanonika Zygmunta 
Słomskiego. Kościół bł. Doroty z Mątew, Gdańsk Jasień, 21 
października 2022 roku.

WIERNY KAPŁAN ZYGMUNT
Czcigodny Księże Arcybiskupie Tomaszu 

z Astany w Kazachstanie, czcigodny Księże 
Biskupie Wiesławie, Bracia kapłani, Siostry 
zakonne.

Droga Rodzino ks. Zygmunta oraz wszyscy 
zebrani.

Na trumnie ks. Zygmunta widzimy naczynia 
liturgiczne i mszał, jakby za chwilę miał 
odprawić kolejną Mszę świętą. Ale on już jest 
twarzą w twarz z Tym, którego głosił tu na 
ziemi.

Św. Jan Vianey, proboszcz z Ars tak mówił 
o kapłaństwie: „Gdyby zniesiono sakrament 
święceń, nie mielibyśmy Pana. Kto Go złożył 
tam w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął 
naszą duszę, gdy wkraczała w życie? Kapłan. 
Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej 
pielgrzymki? Kapłan. Kto przygotowuje ją, 
by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją 
we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Kto ją 
wskrzesza, gdy umiera z grzechu i daje ciszę, 
pokój? Kapłan, kapłan. Po Bogu kapłan jest 
wszystkim. On sam pojmie się dopiero w pełni 
w niebie.”

Ks. Zygmunt pojmuje już siebie u Pana Boga, 
ale to wszystko sobie już uzmysławiał i dobrze 
wiedział od najmłodszych lat, do czego go 
powołuje Bóg. Parę lat temu napisał:

Kiedy ktoś zadaje pytanie 
czym faktycznie jest powołanie? 
Unikaj „scientycznej” porażki 
bo to fenomen Bożej łaski.

A jeszcze i o tym pamiętaj
powołanie to sprawa święta.
Kiedy Bóg zaproszenie sieje
co po Bożym wołaniu się dzieje?

A zatem to jakby dwa światy
zew teraz, odpowiedź na raty.
I wciąż zrozumieć przy tym trzeba
iż powołanie to dar z nieba.

Nie wolno nim lekko szafować
odrzucić, co gorsze zmarnować. 
By gdy się u wrót nieba stanie 
nie skamleć: Ulituj się Panie.

Rozpoznał swoje powołanie i po ukończeniu 
technikum wstąpił do seminarium, chociaż 
musiał to zrobić po cichu, nie mógł chwalić 
się wyborem. Groziło to wzięciem do wojska, 
jak doświadczyli tego nasi koledzy. Obdarzony 
talentem muzycznym i poetyckim służył nim 
już w parafii, seminarium, a także w pracy 
kapłańskiej. 

W parafiach na Zaspie w Opatrzności 
Bożej i w św. Kazimierzu. W Oliwie w Trójcy 
Świętej, w Orłowie u Matki Bożej Bolesnej, 
na Chełmie w Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Z zaangażowaniem wypełniał 
posługę kapłańską, ubogacając ją muzyką, 
tworzonymi zespołami zaangażowanymi 
w liturgię. Był czas, że na Jasnej Górze, 
u wszystkich sprzedających nielegalne płyty  
rozbrzmiewały nagrania ks. Zygmunta. Za 
ilość chybaby dostał Złotą Płytę. Mówił, 
że gdyby dostał złotówkę od płyty, byłby 
bogaty, mógłby sobie kupić nowy sprzęt. 
Jak wspominał, w Watykanie na spotkaniu 
z papieżem, usłyszał z ust św. Jana Pawła II, 
że tego daru nie może zmarnować i ma go 
rozwijać. Ubogacał nim prowadzone liczne 
rekolekcje, służył ludziom w organizowanych 
festynach. Miałem okazję gościć  go 
z zespołem dziecięcym na festynie w Elblągu, 
w mojej parafii. Chętnie bywał także na 
uroczystościach rodzinnych, wprowadzając 
tam wspaniałą atmosferę. Posługę proboszcza 
rozpoczął w Pręgowie. 

Nie tylko talent muzyczny był tam 
potrzebny, ale organizacyjny, budowlany 
i konserwatorski. Mocno współdziałał ze 
społecznością parafii. Kontakty trwały nawet 
po zmianie parafii. Przed laty, będąc w Wilnie, 
szukał specjalnej wódki litewskiej /80%/,  bo 
mówił: muszę moim strażakom przywieźć, 
niech spróbują. Mam nadzieję, że przeżyli. 
Zaangażował się w Dom Starości, gdzie miał 
piękne spotkania z pensjonariuszami, nawet 
co tydzień, ostatnio raz w miesiącu. Trwało 
to latami.

W tutejszej parafii bł. Doroty przywitał się 
wyznaniem, że jego miłością jest muzyka. 
Zadbał jednak o dalsze wykończenie kościoła, 
budowanie wspólnoty parafialnej. Przeżył 
tu kilka swoich benefisów  muzycznych 
i poetyckich. Współpracował z zespołem 
Dival, prekursorem nowoczesnej muzyki 
w liturgii. Zawędrował nawet na stepy 
Kazachstanu, gdzie instalowano Ołtarz Pokoju 
w sanktuarium nad jeziorem (Ozjornoje). 
Mam wrażenie, że w ostatnich latach bardziej 
skupił się na poezji, słyszałem  jego kazanie 
wygłoszone wierszem.
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Kłopoty ze zdrowiem spowodowały, 
że zrezygnował z probostwa i poszukał 
spokojniejszego rytmu pracy. I tak ostatni 
czas to Nadole. Ale i tam nie zwolnił. Przez 
muzykę łączył, budował wspólnotę, zyskiwał 
ludzi dla Boga. Wszyscy, którzy spotkali ks. 
Zygmunta na swojej drodze, bardzo dobrze 
go wspominają. Trzeba wyrazić wdzięczność 
rodzinie za dar ks. Zygmunta, że mógł tak 
się rozwinąć. Wszystkim, których spotkał 
i którzy zaangażowali się z nim w pracę 
duszpasterską, muzyczną, zespołową. 
Dziękuję ks. kanonikowi Adamowi 
Kołkiewiczowi, że wyszedł z propozycją, aby 
w tutejszej parafii odbyły się uroczystości 
pogrzebowe ks. Zygmunta.

Ks. Zygmuncie, nasz przyjacielu. Powołania 
nie odrzuciłeś, lekko nim nie szafowałeś i nie 
zmarnowałeś. Nie musisz prosić, błagać. Ale 
my dzisiaj wołamy do Boga: Ulituj się Panie. 
Przyjmij wiernego kapłana Zygmunta do 
Swojej społeczności świętych.

Gdańsk Jasień, 21 października 2022 roku

ks. kanonik JANUSZ ŁUKOWSKI
proboszcz Parafii św. Józefa Robotnika w Elblągu

,,Caryca Mira” zwą Cię Maryjo
na Kazachstanu surowym stepie,
gdzie kiedyś z Tarnorudy zesłańcy,
mieli znaleźć swej katorgi miejsce.

A kiedy na potrzeby wojenne
odebrano im wszystko co mieli,
na Zwiastowanie w ,,41”-ym
cud jeziora z mnóstwem ryb ujrzęli...

Nie mieli księdza ani kościoła,
i modlitwy były zakazane.
Lecz skrycie na paciorkach ze sznurka
gorliwie odmawiali różaniec.

Kiedyś palik, a dziś Oziornoje,
chlubnie nazwa oznacza to miejsce.
I piękna świątynia na cześć Maryi,
za ocalenie życia w podzięce.

Też Królowej Pokoju Pentatyk,
piękny Ołtarz od artystów z Gdańska,
ściąga rzesze pielgrzymów do Matki,
gdzie bezustanna trwa Adoracja.

Na tej nieludzkiej ziemi, dziś śladów
po wielu grobach już nie odnajdziesz.
Za to u Boga w Księdze Żywota,
co do jednego imiona znajdziesz...

Ks. ZYGMUNT SŁOMSKI

poniedziałek, 30 maja 2022

OZIORNOJE
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PRZY POMOCY MUZYKI PROWADZIŁ 
SWE OWIECZKI KU BOGU

Cytuję inwokację z testamentu mojego 
ukochanego Brata Zgmunta Słomskiego: 

Mając na uwadze, jak kruchym jest 
życie ludzkie, kierując się zasadami 
naszej świętej wiary Kościoła 
Rzymskokatolickiego. 

Dziękuję Panu Bogu za dar istnienia 
i powołania. 

Dziękuję Matce Najświętszej za matczyną 
opiekę i wiele „małych cudów”.

Dziękuję Rodzicom za przekazanie daru 
życia i troskę. 

Dziękuję Rodzeństwu, Rodzinie 
i Wszystkim, od których zaznałem 
jakiegokolwiek dobra - za wszelką pomoc, 
pamięć, modlitwę.

Jednocześnie tych Wszystkich, których 
kiedykolwiek skrzywdziłem, zawiodłem 
czy obraziłem przepraszam i proszę 
o wybaczenie.

Mój Brat Zygmunt urodził się w roku 1958 
w tradycyjnej polskiej katolickiej rodzinie.

Nasz Tata Józef był stoczniowcem, Mama 
Łucja prowadziła zawsze otwarty dla przyjaciół 
dom. Wychowywali trójkę dzieci Zygmunta, 
Mirosława i mnie. Zygmuś najstarszy 
z rodzeństwa ukończył Technikum Budowy 
Dróg i Mostów, ale postanowił budować drogi 
i mosty ku Bogu.

Jego drugą pasją była muzyka. To przy pomocy 
muzyki prowadził swe owieczki ku Bogu.

Pracował z młodzieżą w Parafii na Gdańskiej 
Zaspie, w Katedrze Oliwskiej, w Szkole 
Plastycznej w Orłowie, Parafii na Chełmie. Był 
proboszczem w Pręgowie a następnie przez 10 
lat proboszczem w Parafii Jasień w Gdańsku.

Ostatecznie drogi życiowe zaprowadziły go do 
Nadola. Ostatniej Jego Miłości i Ostoi.

Przez całe życie starał się pomagać słabym 
i skrzywdzonym przez los. Zawsze otaczali go 
wierni przyjaciele i rodzina.

Mój brat Zygmunt bezgranicznie ufał ludziom. 
Do końca wierny Bogu i swym parafianom.

Kochany Bracie nie mówię Ci żegnaj lecz do 
zobaczenia ...

BEATA, siostra Ks. Zygmunta
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NA ZAWSZE POZOSTANIESZ 
W NASZYCH SERCACH I PAMIĘCI

Z wielkim żalem, w poczuciu niepowetowanej straty 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kapłana Ziemi 
Gdańskiej, naszego byłego Proboszcza Ks. Zygmunta, 
kapłana posługującego w tak wielu parafiach; jako 
proboszcz w parafii pw. Bożego Ciała w Pręgowie, 
w parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku Jasieniu, 
oraz przy kościele pw. św. Augustyna w Nadolu.

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania,
tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić. 

tak jak byś wierzył w godzinie rozstania,
że masz niebawem z dobrq wieścią wrócić

 Ks. Jan Twardowski

Księże Zygmuncie, odszedłeś od nas jak członek 
naszej Rodziny - towarzyszyłeś nam parafianom 
w chwilach radości i smutku. Chrzciłeś nasze dzieci, 
udzielałeś sakramentu Pierwszej Komunii świętej. 
Przygotowywałeś do bierzmowania, prowadziłeś 
przez sakrament małżeństwa, spowiadałeś, głosiłeś 
Słowo Boże, uczyłeś Katechizmu, przewodniczyłeś 
nabożeństwom, udzielałeś namaszczenia chorych 
odprowadzałeś naszych bliskich na wieczny spoczynek.

Drogi księże Zygmuncie wspominamy Cię jako 
pełnego radości, szacunku i życzliwości człowieka. 
Twój optymizm, pogoda ducha i humor udzielał się 
nam wszystkim. Nawet w tych ciężkich chwilach byłeś 
życzliwy i uśmiechnięty.

Nie miałeś czasu myśleć o sobie, o swoim zdrowiu, 
o chorobie, nigdy się nie skarżyłeś na nadmiar 
obowiązków, które Cię obowiązywały.

Słowa przemieniałeś w czyny, pomagałeś właśnie tym, 
którym pomoc była najbardziej potrzebna. Pomagałeś 
duchowo i materialnie, byłeś przyjacielem dla wielu 
ludzi. Zostawiłeś ślady, niezatarte, tworząc wiele 
wspólnot w parafiach, które dziś w szczególny sposób 

chcą Ci powiedzieć DZIĘKUJEMY za Dar Twojego życia.
Miałeś swoją pasję w życiu - Ukochaną Muzykę, 

pisałeś teksty poetyckie, muzyczne i dziennikarskie, 
komponowałeś muzykę, nagrałeś wiele płyt z pieśniami 
zarówno kościelnymi jak i patriotycznymi - właśnie 
w nich BĘDZIESZ ZAWSZE Z NAMI

Szukałeś natchnienia w Chrystusie, siałeś Słowo, 
zapisane na wielu nagranych płytach, a wiedział 
Chrystus, że to słowo czasami upadnie na żyzną ziemię.

Upadło na żyzną ziemię wiary, serca, oddania, które 
wyniosłeś z domu rodzinnego i przyniosło plon stokrotny. 
Czas wszystko zabiera, ale nie to, co w pamięci i w sercu 
pozostanie.

Zapamiętamy Cię Księże Zygmuncie, jako człowieka 
otwartego na Wspólnotę ludzi dobrej woli i realizowane 
wspólne nasze dzieła. Każdy człowiek na tej ziemi 
zostawia ślad po sobie. Ty Księże Zygmuncie, obok 
posługi duszpasterskiej, dałeś się poznać jako inicjator 
wielu przedsięwzięć, kontynuując dzieła zapoczątkowane 
przez swoich poprzedników, upiększyłeś naszą świątynię 
pięknymi witrażami Drogi Krzyżowej oraz witrażami 
wizerunków Wszystkich Świętych, którzy to DZIŚ NIOSĄ 
Cię na Ramionach przed Oblicze Ojca Najwyższego.

Księże Zygmuncie odszedłeś przed nami. Będzie nam 
Ciebie bardzo brakowało... Na zawsze pozostaniesz 
w naszych sercach i naszej pamięci.

Dziękujemy Ci Panie Boże, że postawiłeś na naszej 
drodze życia właśnie Księdza Zygmunta i prosimy Cię - 
otwórz dla niego bramy nieba.

Księże Zygmuncie, chciałabym zakończyć nasze 
pożegnanie kilkoma słowami napisanej i śpiewanej 
przez Ciebie przed Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej 
w Częstochowie pieśni: ,,Ty nas wspieraj Matko Boga... 
Matko proszę... Matko błagam... wspieraj nas... ratuj 
nas... wzmacniaj nas... drogę wskaż... pomoc z nieba 
uproś Boga i w opiece swoje dzieci Pani miej... Łaską 
matczyną Maryjo darz...” 

Odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen.              

                                                    LUCYNA WITEK
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Mszy świętej pogrzebowej za śp. Ks. kanonika Zygmunta Słomskiego w kościele bł. Doroty z Mątew 
w Gdańsku Jasieniu, 21 października 2022 roku, przewodniczył Ks. Arcybiskup Tomasz Peta Metropolita 
Astany z Kazachstanu (po prawej). Po skończonej Eucharystii obrzędy ostatniego pożegnania prowadził 
Ks. Biskup Wiesław Szlachetka Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej (z lewej).


