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DR FLORENTYN ZBIGNIEW PIWOSZ OFM
21 grudnia 2018 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej zmarł o. dr Forentyn Zbigniew Piwosz,
bernardyn, niegdyś minister prowincjalny
(prowincjał) Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce,
później kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskie, członek wspólpracownik Wydziału Nauk Społecznych TN KUL.
Zbigniew Piwosz urodził się ur. 21 stycznia
1929 r. w Poznaniu. 25 sierpnia 1948 wstąpił
do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów) i 26 sierpnia 1949 złożył
pierwsze śluby, przyjmując imię zakonne Florentyn. Święcenia kapłańskie
przyjął 19 lipca 1953 r., a 28 sierpnia 1953 r. złożył śluby wieczyste. W tym
samym roku rozpoczął studia filozoficzne na Sekcji Filozofii Praktycznej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1959 r. uzyskał stopień naukowy
doktora filozofii. W latach 1969–1975 piastował funkcję ministra prowincjonalnego swojego zakonu. W latach 1975-1981 był przełożonym
wspólnoty klasztoru Matki Bożej Anielskiej oraz kustoszem sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Był również wieloletnim wychowawcą i profesorem (wykładowcą filozofii) oraz wicerektorem Wyższego Seminarium
Duchownego OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ramach
swojej prowincji był również wikariuszem oraz definitorem Prowincji, koordynatorem prowincjalnym ewangelizacji na Ukrainie oraz redaktorem naczelnym prowincjalnego periodyku „Vita Provinciae”. Zasiadał także
w Radzie kapłańskiej archidiecezji krakowskiej.
Jako minister prowincjalny wraz z Zarządem wprowadzał w podległej
sobie prowincji zmiany związane z odnową soborową. Był zatem zatem
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„mężem odnowy Soboru Watykańskiego II”. Przede wszystkim przez kaznodziejstwo i wykłady w seminarium dał się poznać jako człowiek, który
odczuwa z Kościołem. Wielu mogłoby zaświadczyć, że jego kazania były
oparte głównie na dokumentach papieskich. Nie pisał ich, ale zabierał ze
sobą na ambonę jakiś tekst nauczania Kościoła po to, by podeprzeć nim
swoje przepowiadanie Ewangelii.
Pierwszą przestrzenią odnowy było samo życie zakonne. Prawdziwy klimat posłuszeństwa rozumianego teologicznie, tak jak chciał tego Sobór, nie
mógł być mylony z rygorystycznym absolutyzmem przełożonych z jednej
strony i z jakimś poddańczym infantylizmem podwładnych z drugiej. Tak
o. Florentyn miał udział w zapoczątkowaniu innego niż dotychczas patrzenia
na relacje wyznaczone zakonnym posłuszeństwem, które bazuje na naturalnych pokładach człowieczeństwa.
Jedną z tych ważnych spraw Kościoła były misje. Wysłanie w 1971 r.
pierwszych w powojennej rzeczywistości braci na misje do Konga było dla
o. Florentyna i ówczesnego Zarządu najgłębszą próbą odczytania tej powszechności Kościoła i wejścia na żywo w logikę świętego prawa ewangelizowania narodów. Należy też wspomnieć o wsparciu przez o. Florentyna
inicjatyw na rzecz odrodzenia życia zakonnego, a pośrednio i religijnego, na
Ukrainie. Z uwagi na system totalitarny sowieckiej Rosji, wrogi religii, były
to działania dostosowane do czasu i możliwości, a miały na celu przede
wszystkim stworzenie warunków do przyjęcia przyszłych ewangelizatorów.
Z uwagi na wykształcenie w zakresie filozofii i katolickiej nauki społecznej poruszanie takich tematów, jak osoba ludzka, jej godność i niepowtarzalność, potrzeba Chrystusa przychodziło o. Florentynowi z łatwością. Osnową jego kaznodziejstwa i wykładów był wieczny cel, jeden dla wszystkich.
Sformułowany powyżej skrótowy opis posługi o. Florentyna został zaczerpnięty z homilii, jaką wygłosił o. dr hab. Romuald Kośla, wykładowca na
Uniwersytecie Papieskim św. Jana Pawła II w Krakowie, podczas Mszy św.
żałobnej odprawionej 27 grudnia 2019 r. w bazylice kalwaryjskiej. Po Mszy
św. doczesne szczątki zmarłego zostały złożone w grobowcu zakonnym pod
kaplicą św. Anny.
Na podstawie materiałów internetowych*
opracował Stanisław Sarek
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