ks. Adam / Fr Adam SEKUŁA - biografia/biography

Ksiądz Adam SEKUŁA

Father Adam SEKUŁA

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum
Diecezji Tarnowskiej

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów
Diocese Archives

Syn Konstantego i Genowefy z dom Poręba.
Urodził się 10.XII.1913 r. w Nawojowej.
Gimnazjum ukończył w Nowym Sączu.
Teologię studiował w Tarnowie i tu 29.VI.1938 r.
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka
Lisowskiego (1876, Cieszanów – 1939, Tarnów), ordynariusza tarnowskiego.
Od 1.VIII.1938 r. pracował jako wikariusz w Radomyślu Wielkim.
Tu zastała go wojna. Wkrótce włączył się w pracę
konspiracyjną i został kapelanem AK.
Ówczesny sufragan, pełniący funkcję administratora apostolskiego, bp Edward Komar (1872, Koprzywnica
– 1943, Tarnów), zabronił mu tej działalności i 5.IV.1940 r.
przeniósł go na wikariat do Dobrej.
Zyskał miłość parafian życzliwym podejściem i gorliwą pracą duszpasterską.
Po wykryciu tajnej organizacji w Radomyślu został zapewne wydany przez któregoś z torturowanych aresztowany 27.II.1941 r. przez niemieckie gestapo
i osadzony w nowosądeckim więzieniu.
Brutalnie pobity w czasie przesłuchań zmarł
7.IV.1941 r.
Oficjalnie Niemcy podali, iż „zmarł na udar serca”.

Son of Konstantin and Genevieve née Poręba.
Born on 10.XII.1913 in Nawojowa.
He graduated from Nowy Sącz gymnasium.
Next he studied theology in Tarnów and there,
on 29.VI.1938, was ordained by Francis Lisowski (1876,
Cieszanów – 1939, Tarnów), Tarnów diocese bishop.
From 1.VIII.1938 he ministered as vicar in Radomyśl
Wielki.
He was there when II world war broke out. He immediately got involved in Polish clandestine
resistance movement and became a chaplain
in resistance AK army.
Tarnów suffragan bishop, who was then an official
diocese administrator, bp Edward Komar (1872, Koprzywnica –
1943, Tarnów), forbid him to get further involve in underground activities and on 5.iv.1940 moved him
to a post of vicar in Dobra parish.
Through sympathetic approach and zealous pastoral work he earned the love of his parishioners.
After detection of the Radomyśl resistance group
he was – apparently revealed by one of the tortured fighters – arrested on 27.II.1941 by German
Gestapo and jailed in Nowy Sącz prison.
There he was brutally tortured himself and perished on 7.IV.1941.
Official German note cited „heart attack” as the
cause of death.
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ks. Adam Sekuła

Fr Adam Sekuła

źródło: Archiwum Diecezjalne, Tarnów

source: Diocesan Archives, Tarnów
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Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów
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Commemorative plaque, cathedral, Tarnów
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