Ks. Roman PROSNOWSKI(04.08.1960 r. – 14.01.2019 r.)
1. Droga do kapłaństwa Ks. Roman Prosnowski urodził się 4.08.1960 r. w
Drezdenku. Ojciec ks. Romana, Czesław Prostak prowadził gospodarstwo rolne, a
matka Teresa z domu Rzeźnik, zajmowała się pracą domową. Chrzest św. otrzymał
21.08.1960 r. w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu, której
proboszczem był ks. Władysław Kasprzak. Do chwili wyjazdu z parafii rodzinnej
ks. Romana posługiwał on w Trzebiczu jako ministrant i wspominał, że zamierza
wstąpić do seminarium. W 1967 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w
Przynotecku. W 1968 r. zmarł ojciec Czesław. Matka ks. Romana wyszła za mąż
po raz drugi i od tego czasu nosiła nazwisko męża Bąk. W grudniu 1973 r. rodzina
ks. Romana przeniosła się do wsi Przystanki w diecezji poznańskiej i odtąd
uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Lubosinie. Do ósmej klasy uczęszczał do
Zbiorowej Szkoły Podstawowej w Otorowie. Po ukończeniu ósmej klasy w 1975 r.
rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Szamotułach, filii Szkoły w
Pniewach, którą ukończył 1977 r. Następnie rozpoczął naukę w Państwowym
Technikum Rolniczym w Szamotułach. W 1980 r. ukończył szkołę średnią,
uzyskując świadectwo dojrzałości z datą 4.08.1980 r. i zgłosił się do Wyższego
Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. W październiku 1984 matka
przeniosła się do Trzebicza. Święcenia diakonatu otrzymał w marcu 1986 r. Diakon
Roman Prostak dekretem z 20.05.1086 r. otrzymał dyspensę od wymaganego kan.
1031 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego sześciomiesięcznego odstępu czasu
między diakonatem, a prezbiteratem. Święcenia prezbiteratu otrzymał 25.05.1986 r.
w kościele katedralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Gorzowie Wlkp. z rąk bpa Pawła Sochy.
Praca duszpasterska w charakterze wikariusza Pismem z 16.06.1986 r. został
mianowany – na zastępstwo – wikariuszem współpracownikiem parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu na okres od 1-31.07.1986 r. Pismem
z 10.07.1986 r. został skierowany do pracy do Parafii pw. Trójcy Świętej w
Gorzowie Wlkp. z obowiązkiem podjęcia pracy 1.08.1086 r. Dekretem z 2.08.1988
r. został mianowany wikariuszem współpracownikiem w parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi panny w Szprotawie. Po dwóch latach pracy z
dobrą opinią od proboszcza został przeniesiony do parafii pw. św. Józefa w Nowej
Soli dekretem z 17.07.1990 r., z obowiązkiem podjęcia pracy 26.08.1990 r. Oprócz
zwyczajnych obowiązków duszpasterskich w parafii, katechizował młodzież w
Zespole Szkół Spożywczych. Dekretem z 4.01.1993 r. został przeniesiony do
parafii miłosierdzia Bożego w Głogowie z obowiązkiem podjęcia pracy 12.01.1993
r. W roku 1993 r. dokonał zmiany nazwiska z Prostak na Prosnowski i odtąd
dekrety i wszystkie pisma były wystawiane na nazwisko ks. Prosnowski
Roman.Listem z 12.10.1993 r. zwrócił się do Biskupa z prośbą o zezwolenie na
podjęcie studium licencjacko-doktoranckiego w Papieskim Fakultecie
Teologicznym we Wrocławiu. Pismem z 25.10.1993 r. takie zezwolenie na studia
zaoczne otrzymał. Obroną pracy magisterskiej pt.: „Wychowanie chrześcijańskie w

ro-dzinie na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II”, z wynikiem
bardzo dobrym, uzyskał dyplom magistra teologii z datą 15.02.1994 r. Jego
promotor ks. prof. doc. Józef Swastek powiadomił Biskupa Diecezjalnego o
obronie pracy i wydał bardzo dobrą opinię o ks. Romanie Prosnowskim. Ks.
Profesor podkreślał szczególnie pracowitość i sumienność w systematycznym
uczestnictwie w wykładach i seminariach naukowych, a także w przygotowywaniu
pracy naukowej. Z doświadczeniem ośmiu lat pracy w charakterze wikariusza
współpracownika w kilku parafiach i osiągnięciu stopnia magistra teologii był
przy-gotowany do podjęcia samodzielnej pracy duszpasterskiej w charakterze
proboszcza
3. Proboszcz parafii.
Pismem z 28.04.1994 r. ks. mgr Roman Proszowski zwrócił się do Biskupa
Diecezjalnego z prośbą o możliwość zamieszkania jego mamy na
Ecclesiastica 2019/1 89 plebanii parafii, w której pracuje. W dalszej części listu
prosił o samodzielną placówkę duszpasterską. Prośbę tę motywował tym, że mama
znalazła się bez dachu nad głową. Prośbę ks. Romana popierał proboszcz parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie ks. kan. J. Idzik. W odpowiedzi na to pismo,
Biskup Diecezjalny mianował ks. Romana Prosnowskiego proboszczem parafii pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w Wielisławicach dekretem z 10.08.1994 r. Przejęcie
parafii nastąpiło 27.08.1994 r. Wielisławice są położone w północnej części
diecezji, w pobliżu Strzelec Krajeńskich. Wskutek tego wydłużyła się droga na
studia zaoczne we Wrocławiu o ponad 200 km. Dlatego pismem z 25.06.1995 r.
zwrócił się do Biskupa Diecezjalnego z prośbą o przeniesienie go na placówkę na
południe diecezji. Ułatwiałoby to ks. Romanowi kontynuowanie pracy naukowej
przez uczestniczenie w seminariach naukowych i przygotowywaniu pracy
doktorskiej w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Z powodu
trudności personalnych prośba ks. Romana nie została uwzględniona. Na podstawie
egzaminu ustnego ks. R. Prosnowski uzyskał Dyplom Licencjata Teologii
(Pedagogiki) 20.01.1997 r. w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Pismem z 4.06.1997 r. ponownie zwrócił się z prośbą o zmianę parafii z podobną
motywacją jak w liście z 1995 r. W tym czasie coraz bardziej pogarszał się stan
zdrowotny ks. R. Prosnowskiego i potrzeba było podjąć leczenie i to przez dłuższy
czas. Celem ułatwienia podjęcia leczenia został zwolniony z obowiązków
proboszcza parafii w Wielisławicach dekretem z 3.08.1998 r. i mianowany
wikariuszem współpracownikiem parafii pw. św. Marcina w Świdnicy. Po
przybyciu do parafii w Świdnicy ks. R. Prosnowski podjął leczenie. Wyniki
pozytywne leczenia szpitalnego były podstawą do nominacji ks. lic. mgr R.
Prosnowskiego wikariuszem współpracownikiem parafii pw. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim pismem z 12.01.1999 r. Powrót do zdrowia i owocna praca
duszpasterska były podstawą do tego, że dekretem z 2.08.1999 r. ks. R. Prosnowski
został zwolniony z funkcji wikariusza współpracownika parafii pw. św. Hieronima
w Bytomiu Odrzańskim i mianowany proboszczem dwu parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Kurowie Wielkim i św. Bartłomieja Ap. w Kłodzie. Wielka
odpowiedzialność za duszpasterstwo, sprawy administracyjne i budowlane były
powodem do powolnego pogarszania się stanu zdrowia. Mimo propozycji zmiany

placówki, chciał nadal pracować w Kurowie Wielkim. Po rozmowie z biskupem
zdecydował się na prośbę o urlop zdrowotny.
Pismem z 02.03.2016 r. ks. R. Prosnowski prosił Biskupa Diecezjal-nego o urlop
zdrowotny z możliwością zamieszkania w parafii św. Henryka w Sulęcinie.
Pismem z 7.03.2016 r. biskup przychylił się do prośby o urlop zdrowotny. Pismem
z 20.06.2016 r. Ks. R. Prosnowski został zwolniony z funkcji proboszcza parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim i św. Bartłomieja Ap. w Kłodzie z
dniem 1.08.2016 r. oraz otrzymał zgodę na zamieszkanie w domu rodzinnym w
Trzebiczu. Ks. Roman Prosnowski zmarł w poniedziałek 14.01.2019 r., w wieku 58
lat i 33 lat kapłaństwa, jako rezydent parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Trzebiczu. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Adama
Dyczkowskie-go została odprawiona w sobotę, 19.01.2019 r., o godz. 11.00 w
kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu, a po niej
nastąpiło ostatnie pożegnania zmarłego Kapłana na cmentarzu komunalnym w
Trzebiczu. Boże nieskończenie miłosierny, ogarnij swoją ojcowską miłością swego sługę ks. Romana. Przebacz Mu wszelkie niedoskonałości i obdarz darem
wiecznej chwały w Twoim ojcowskim domu.
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