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BP TEOFIL WILSKI 16.10.1935 - 26.03.2022 R.I.P.

26 MARCA 2022 R. W SZPITALU W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM ZMARŁ BISKUP SENIOR
TEOFIL WILSKI
Mogłem obserwować jego kapłaństwo oraz to jakim był człowiekiem.
Bp Teofil mieszkał na terenie parafii św. Rodziny w Kaliszu z której
pochodzę. W mojej pamięci pozostanie jego skromność i prostota.
Pamietam, że tak zwyczajnie siadał przy drzwiach kościoła i trwał przed
Panem. Bardzo często bywał na nabożeństwach Drogi krzyżowej
i Gorzkich żali. Można było go spotkać również na ulicach miasta Kalisza.
Zawsze przystanął, uśmiechnął się, okazał zainteresowanie. Takie
zwyczajne, ludzkie gesty. Przedstawiam Państwu najważniejsze fakty
i wydarzenia z życia Bp Teofila oraz wspomnienia osób, którym dane było
żyć i pracować z tym skromnym Sługą winnicy Pańskiej.
Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Teofila Wilskiego odbędą się wg
następującego porządku:
30 marca 2022 r. (środa)
godz. 18.00 – wprowadzenie do konkatedry św. Stanisława BM w Ostrowie
Wlkp. i różaniec
godz. 18.30 – Msza św. żałobna
31 marca 2022 r. (czwartek)
godz. 9.30 - wprowadzenie do katedry św. Mikołaja w Kaliszu i czuwanie
modlitewne
godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa.
Po Mszy św. kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Miejski przy ul.
Górnośląskiej (Rogatka), gdzie odbędzie się pogrzeb w kapłańskiej kaplicy
grobowej.

KS. MICHAŁ WŁODARSKI,
RZECZNIK PRASOWY.

Ważne momenty
16 X 1935 r. - urodził się w

8 V 1995 r. - przyjął święcenia biskupie.

Skubarczewie (archidiecezja

w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

gnieźnieńska)

Głównym konsekratorem był arcybiskup

11 VI 1960 r. - został wyświęcony

Jerzy Stroba, metropolita poznański.

na kapłana przez kardynała Stefana

Od 15 V 1995 r. - wikariusz generalny

Wyszyńskiego

diecezji kaliskiej.

1968-1995 - wykładał teologię

31 X 2011 r. - przeszedł na emeryturę

dogmatyczną oraz teologię życia

i zamieszał w Ostrowie Wlkp.

wewnętrznego w Prymasowskim

26 III 2022 r. - zmarł po długiej

Wyższym Seminarium Duchownym

chorobie.

1982-1988 - był ojcem duchownym

Bp Teofil w Konferencji Episkopatu

w Prymasowskim WSD

Polski pełnił funkcję

1989-1995 - pełnił funkcję rektora

współprzewodniczącego Zespołu ds.

w Seminarium w Gnieźnie.
8 kwietnia 1995 r. papież Jan Paweł II

Dialogu ze Wspólnotą Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.

mianował ks. Teofila Wilskiego
biskupem tytularnym Castello di
Mauritania i pomocniczym diecezji
kaliskiej.

SATCHEL
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BYŁ CZŁOWIEKIEM BARDZO ODDANYM
PANU BOGU, KOŚCIOŁOWI I NASZEJ
DIECEZJI ...
Dziękujemy Panu Bogu za osobę Księdza
Biskupa Teofila, za jego lata pracy w naszej
diecezji, ale też za pracę w archidiecezji
gnieźnieńskiej. Był człowiekiem bardzo
oddanym Panu Bogu, Kościołowi, naszej
diecezji. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością
wspominamy go dzisiaj i to wszystko, co czynił
przez te lata. Nade wszystko pamiętamy go
jako człowieka modlitwy, umiłowania Pana
Jezusa i Kościoła. Dzisiaj chcemy prosić, żeby
Pan Bóg obdarzył go radością nieba.
Bp Damian Bryl, biskup kaliski.

POWIEDZIAŁ ZE SCENY OSTROWSKIEGO
CENTRUM KULTURY „NIE SPODZIEWAŁEM SIĘ
TAKIEGO WYRÓŻNIENIA, PRZYJĄŁEM JE
Z PEWNYM ONIEŚMIELENIEM, ALE BARDZO MNIE
TO UCIESZYŁO”...
Odszedł do Pana nasz opiekun duchowy,
twórca Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
Diecezji Kaliskiej. Przed laty wspólnie ze
starostą
ostrowskim
Pawłem
Rajskim
wręczaliśmy specjalne wyróżnienie Laur
Kultury, jakże był zdziwiony, a w swej
skromności zażenowany, gdy wszyscy obecni
na uroczystości stojąc bili wielkie brawa.
To były nasze ludzi ostrowskiej Kultury
podziękowania.
Powiedział
ze
sceny
Ostrowskiego Centrum Kultury:
„Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia,
przyjąłem je z pewnym onieśmieleniem, ale
bardzo mnie to ucieszyło”. Byłem bardzo
związany
duchowo
z
ks.
Biskupem.
Cieszyłem się z jego każdej obecności na
naszych przedsięwzięciach artystycznych,
misteriach, koncertach. Prowadził nas Drogą
Krzyżową Ostrowskich Środowisk Twórczych
w konkatedrze, patronował ostrowskim
Koncertom Papieskim u św. Antoniego
Padewskiego, podążałem z nim w tłumie
wiernych podczas Misterium Męki Pańskiej
w centrum Ostrowa. A w licznej naszej
korespondencji dziękował mi „ … przez miłą
współpracę w Duszpasterstwie jesteśmy
sobie bliscy, a życzenia i ten piękny prezent …
jeszcze bardziej nas do siebie zbliżyły i mam
nadzieję, że to zaowocuje w naszych
środowiskowych spotkaniach…”.
Zacytował wtedy skierowane do niego
życzenia od św. Jana Pawła II „Aby głosić
orędzie, które powierzył nam Chrystus,
Kościół potrzebuje sztuki…!” W licznych
rozmowach opowiadał o spotkaniach
z naszym papieżem Janem Pawłem II, ale
też o zwykłych sprawach, o zdrowiu,
o potrzebach odpoczynku w Ciechocinku,
o rodzinie. Ożywiał się kiedy opowiadałem
o KUL-u - tak mu bliskim. Wracają
wspomnienia. Odszedł mój bliski Opiekun.
Teraz czas modlitwy za duszę śp. naszego
Biskupa Teofila. Całe swe ziemskie życie
służył Bogu...
Andrzej Leraczyk

IM DŁUŻEJ Z NIM PRZEBYWAŁEM, TYM
WIDZIAŁEM W NIM OJCA ...
Kapelanem biskup Teofila byłem 7 lat.
Ks. biskup Teofil jako motto swojej posługi
biskupiej wybrał słowa „Paternitati servire Dei”,
czyli „Służyć Ojcostwu Boga”. Kiedy zostałem
mianowany jego kapelanem na początku
miałem pewien respekt, to jest mój przełożony,
ale już od pierwszego spotkania, kiedy
rozmawialiśmy o tym, że ja będę pomagał
z woli bp. Stanisława to widziałem jego
ojcowską dobroć. Mogłem to dostrzegać na
wszystkich
płaszczyznach.
Był
bardzo
wrażliwym człowiekiem i przeżywał wszelkie
sprawy ludzi, z którymi się spotykał, czy to byli
księża, czy osoby świeckie, a zwłaszcza rodziny i
dzieci. Jeśli chodzi o moją relację, to na początku
odbierałem go jako biskupa i przełożonego. Im
dłużej przebywałem z nim, tym widziałem
w nim bardziej ojca. Traktował mnie niemal jak
syna, tzn. cieszył się moimi radościami, martwił
kiedy byłem chory.
To był człowiek modlitwy. Jak czasem
jechaliśmy długie minuty czy godziny do danej
parafii to różaniec odmawialiśmy wspólnie.
Na spotkaniach kapłańskich po zakończonych
uroczystościach zawsze zachęcał do wspólnej
modlitwy brewiarzowej.
Miałem też okazję poznać rodzinę Ks. Biskupa.
Opowiadał dużo o swoich rodzicach, o tym, że
ojciec umarł na skutek rany odniesionej w czasie
wojny, że mamie było ciężko, samotnie
wychowując trójkę dzieci. Ostatni nasz wspólny
wyjazd był z okazji jego jubileuszu w 2020 r.
ks. dr Przemysław Talaga, kapelan bp Teofila
od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2015 r.

NA TWARZY KS. BISKUPA ZAWSZE GOŚCIŁ UŚMIECH...
Z racji mojej pracy dziennikarskiej wielokrotnie miałam kontakt
z Księdzem Biskupem Teofilem. Zapamiętam go jako człowieka
bardzo skromnego, życzliwego i podnoszącego na duchu dobrym
słowem. Na twarzy Ks. Biskupa zawsze gościł uśmiech. Ujmowała
mnie także jego gościnność i to, że pomimo wielu obowiązków
potrafił znaleźć czas na spotkanie i taką zwyczajną rozmowę.
Prywatnie Ks. Biskup modlił się z nami z okazji 10. rocznicy ślubu. Wraz
z mężem jesteśmy mu wdzięczni za każde dobro, którym nas
obdarzał.
Ewa Kotowska-Rasiak, KAI

Z TAMTEGO SPOTKANIA W PAMIĘCI POZOSTAŁA JEGO POKORA
I TO, ŻE POTRAFIŁ NAWIĄZAĆ KONTAKT BEZ BARIER...
Po raz pierwszy spotkałam ks. bpa Teofila Wilskiego w Przedborowie,
w roku kiedy został biskupem pomocniczym naszej diecezji. Latem
byliśmy tam sporą grupą z Ostrowa Wielkopolskiego na rekolekcjach dla
niepełnosprawnych albo lepiej razem z nimi. Nie było tam jeszcze
Ośródka Caritas Diecezji Kaliskiej, ale przyjął nas na 10 dni na probostwie
w pokojach na piętrze i salkach ówczesny proboszcz ks. Jan Stachowiak zresztą tak było co lato, dopóki on był proboszczem w Przedborowie.
Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że przyjedzie do nas Biskup
pomocniczy naszej diecezji. Niektórzy z grupy mieli obraz biskupów
z różnych uroczystości w parafii. Tym razem było inaczej, ks. bp Wilski sam
przyjechał samochodem, czyli bez kierowcy i ubrany w skromną czarną
sutannę. Z tamtego spotkania w pamięci pozostała jego pokora i to, że
potrafił nawiązać kontakt bez barier i rozmawiać z każdym. Później, kiedy
od 2004 roku zaczęłam pracować w redakcji „Opiekuna” i Ksiądz Biskup
przychodził do naszej redakcji okazało się, że pozostał taki sam.
Renata Jurowicz, ..Opiekun''
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BISKUP TEOFIL PRZEZ WIELE LAT WSPIERAŁ
PODOPIECZNYCH Z DOMU DZIECKA W KASISI, W ZAMBII:
JACOBA ZULU I TIMOTHY TEMBO
Pragnę wyrazić wdzięczność i uznanie dla ś. p. biskupa Teofila Wilskiego za
jego wieloletnią pomoc materialną dla sierot z Domu Dziecka w Kasisi.
Od 2006 r. wpływały na nasze konto misyjne jego osobiste ofiary na
utrzymanie i naukę Jacoba Zulu i Thimoty Tembo, wychowanków naszych
sióstr, prowadzących Dom Dziecka (od 1928 r.) dla ok. 250 sierot.
Widać, że miał szerokie serce, wrażliwe na potrzeby innych. Nie chciał przy
tym rozgłosu, dlatego znalazł podopiecznych w aż tak odległym zakątku,
w Zambii. Przekazując pierwszą taką ofiarę, poprosił przełożoną generalną,
by umożliwiła mu imienne wpłaty w ramach prowadzonej przez
zgromadzenie adopcji na odległość i od tej pory aż do roku ubiegłego, takie
wpłaty wpływały. Jacob Zulu kończy studia medyczne, Timothy Tembo też
się już usamodzielnił.
Niech Bóg będzie uwielbiony za uczynione przez Niego DOBRO!
W obecnym roku nasze życzenia wielkanocne minęły się z Adresatem zostały wysłane tuż przed jego odejściem do wieczności...
Naszą wdzięczność wyrażamy modlitwą o radość wieczną za takiego
Ofiarodawcę! Siostry i podopieczni z Kasisi również łączą się w modlitwie.
W imieniu zgromadzenia Służebniczek Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - s. Teresa
Głuchowska, referentka misyjna.

SŁUŻYĆ OJCOSTWU BOGA
Wywiad z ks. bp Teofilem, przeprowadzony przez ks. Andrzeja Klimka
z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa i 15. rocznicy święceń biskupich.
Na łamach dwutygodnika diecezji kaliskiej ,,Opiekun'' opowiadał
o początkach swojego powołania, wspominał lata nauki w seminarium,
mówił o problemach zdrowotnych, swojej Drodze Neokatechumenalnej,
kapłańskich wzorach i autorytetach oraz o zaufaniu Bogu.

CZYTAJ DALEJ
ROZMOWA Z BISKUPEM SENIOREM TEOFILEM WILSKIM - 25.
LAT DIECEZJI KALISKIEJ

OGLĄDAJ

