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Ksiądz Józef PALEWSKI 

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum 
Diecezji Tarnowskiej 

Syn Franciszka Pałki, rolnika, i Agnieszki Postrożnej. 

Brat ks. Franciszka Pałki. 

Urodził się 22.III.1867 r. w Starej Wsi k. Limanowej. 

Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, 
gimnazjum w Nowym Sączu. 

Teologię studiował w Tarnowie i tu 15.VI.1890 r. 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Ło-
bosa (1827, Drohobycz – 1900, Tarnów), ordynariusza tarnowskiego. 

Od 1890 r. pracował jako wikariusz w Bochni, 
w 1892 r. przy katedrze tarnowskiej. 

Za zgodą własnego ordynariusza zgłosił się do zgro-
madzenia redemptorystów. 

Nowicjat rozpoczął 25.XI.1892 r. i ukończył 
2.VIII.1893 r. w Eggenburgu, w Austrii. 

Przeniesiony do Tuchowa uczestniczył w różnych 
pracach apostolskich. 

Od połowy 1895 r. był dyrektorem „juwenatu” 
(małego seminarium) w Mościskach, a od 1898 r. 
znów przebywał w Tuchowie. Tu w szczególny 
sposób zajął się szerzeniem kultu Matki Bożej Tu-
chowskiej i wydał w 1899 r. książeczkę pt. „Matka 
Boska Tuchowska”. Następnie - jako rektor - 
przygotowywał Jej koronację koronami papieskimi. 

W XI.1904 r. zaczął wydawać pismo pt. „Chorągiew 
Maryi”. Jego redaktorem pozostał do 1917 r. 
pomimo przeniesienia w 1907 r. do Mościsk, a póź-
niej, w 1909 r., do Krakowa. 

W 1908 r. wziął udział w misjach dla Polaków żyją-
cych na Syberii. W 1909 r. opublikował „Wspomnie-
nia z misji oo. redemptorystów na Syberii w 1908”. 

Owocem jego pracy pisarskiej są także: „Koronacja 
cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tucho-
wie” (Tuchów 1904), „Historia cudownego Dzieciątka 
Jezus w Pradze” (Mościska 1909), „O. Bernard Łubieński 
jako apostoł nabożeństwa do Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy” (Kraków 1937), a ponadto zajmował 
się tłumaczeniem m.in. dzieł św. Alfonsa: „Nawiedze-
nia Przenajświętszego Sakramentu i Najświętszej 
Maryi Panny” (Tuchów 1900, później jeszcze kilka wydań), 
„Przygotowanie i dziękczynienie dla kapłanów 
odprawiających Mszę św.” (Mościska 1914), „Krótka 
nauka o modlitwie” (Mościska 1917) i in. 

W 1917 r. został przełożonym hospicjum redemp-
torystów w Lublinie. 

Później przebywał w różnych klasztorach: w War-
szawie, Mościskach, Tuchowie i Kościanie; 
od 1934 r. stale w Warszawie. 

Tu w 1940 r. obchodził 50-lecie kapłaństwa, 

Father Joseph PALEWSKI 

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów 
Diocese Archives 

Son of Francis Pałka, a farmer, and Agnes Postroż-
na. 

Born on 22.III.1867 in Stara Wieś n. Limanowa. 

Primary education completed in home parish, 
graduated from gymnasium in Nowy Sącz. 

Studied theology on the theological seminary in 
Tar-nów and there on 15.VI.1890 was consecrated 
by the Tarnów bishop Ignatius Łobos (1827, Drohobycz – 1900, Tarnów). 

One of his brothers, Francis, was also ordained. 

From 1890 ministered as vicar in Bochnia and from 
1892 in the Tarnów cathedral. 

Next with permission from his bishop joined the 
Redemptorists. 

Novitiate started on 25.XI.1892, completed on 
2.VIII.1893 in Eggenburg in Austria. 

Next moved to Tuchów where he took part in ma-
ny evangelizing activities. 

From 1895 led the „Juvenate” (lower seminary) 
in Mościska, and from 1898 again moved to Tu-
chów. Took special interest in spreading Our Lady 
of Tuchów icon’s cult. In 1899 published „Our Lady 
of Tuchów” booklet. Next – as Tuchów rector – was 
responsible for securing the crowning of the Holy 
Icon with pope-blessed crowns. 

In XI.1904 started to edit „Mary’s Banner”. Edited 
in till 1917 despite being moved to Mościska 
in 1907 and later, in 1909 to Cracow. 

In 1908 in missions for Poles living in Siberia. Year 
later published „Recollections from Redemptorist 
mission in Siberia in 1908”. 

He also wrote and published: „Our Lady of Tuchów 
crowning ceremony” (Tuchów 1904), „History of the 
Jesulatko from Prague” (Mościska 1909), „Fr Bernard 
Łubieński as Our Lady of Perpetual Help apostle” 
(Cracow 1937). In addition translated works of st Al-
phonsus, among others: „ Visitation of the Blessed 
Sacrament and the Blessed Virgin Mary” (Tuchów 1900 

and few editions in later years), „Preparation and thanks-
giving for the priests officiating at the Holy Mass” 
(Mościska 1914), „Short lecture on prayer” (Mościska 1917), 
and others. 

In 1917 became the superior of Redemptorist’s 
hospice in Lublin. 

Next ministered in monasteries in Warsaw, Moś-
ciska, Tuchów and Kościan. From 1934 settled 
in Warsaw. 

In 1940 celebrated 50 years of priesthood, and 
in 1943 golden jubilee of congregation’s vows. 
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a w 1943 r. złoty jubileusz ślubów zakonnych. 

Zginął 6.VIII.1944 r., na początku Powstania War-
szawskiego, został rozstrzelany przez Niemców, 
wraz z pozostałymi 29 członkami wspólnoty 
warszawskiej, podczas tzw. rzezi mieszkańców Woli. 

źródła: 

Brudzisz M. CSSR, „Palewski Józef (1867-1944)”, w: SPTK, t. 6, 
Warszawa 1983, s. 608-609 

Szołderski W. CSSR, „Historia Kościoła i cudownego obrazu 
Najświętszej Panny w Tuchowie”, Cieszyn 1920, s. 133 i pass. 

Szołderski W., „Redemptoryści w Polsce”, cz. 3, s. 208-210 (mps) 

Uryga J., „O. Józef Palewski - Ofiara Powstania Warszawskiego”, „Myśl 
Społeczna”, 20 (1984) 32, s. 10 

On 6.VIII.1944, at the beginning of the Warsaw 
Uprising, was murdered by the Germans together 
with 29 members of the congregation’s family 
in Warsaw, during so-called massacre of Warsaw-
Wola. 

sources: 

Brudzisz M. CSSR, „Palewski Joseph (1867-1944)”, in: SPTK, vol. 6, 
Warsaw 1983, p. 608-609 

Szołderski W. CSSR, „Church and miraculous Blessed Mary icon in 
Tuchów history”, Cieszyn 1920, p. 133 and pass. 

Szołderski W., „Redemptorists in Poland”, part. 3, p. 208-210 (mps) 

Uryga J., „Fr Joseph Palewski – Warsaw Uprsing victim”, „Social 
Thought”, 20 (1984) 32, p. 10 

 
ks. Józef Palewski 

źródło: www.meczennicy.pelplin.pl 
Fr Joseph Palewski 

source: www.meczennicy.pelplin.pl 
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ks. Józef Palewski 

źródło: Archiwum Diecezjalne, Tarnów 
Fr Joseph Palewski 

source: Diocesan Archives, Tarnów 
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Tablica nagrobna, cmentarz Wolski, Warszawa Grave plaque, Wolski cemetery, Warsaw 



ks. Józef / Fr Joseph PALEWSKI - biografia/biography 

© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 5 września 2014 r. strona / page - 5 – 
st Sigismund parish, Słomczyn 05 September 2014 

 
Tablica nagrobna, cmentarz Wolski, Warszawa Grave plaque, Wolski cemetery, Warsaw 

 


