
 

Padre Gerard Rogowski SDS 
 

 

VII Superior Geral  

da Sociedade do Divino Salvador 

 

 

* 1 de janeiro de 1931 

+ 17 de junho de 2022 

 

 

 
P. Gerard Paul Rogowski nasceu em 1 de janeiro de 1931, em Rosenberg O/S Oberschlesien, 
naquela época território da Alemanha, tornando-se posteriormente território da Polônia, Olesno, 
em 1945. Depois de sua educação básica em Rosenberg e Leipzig, ingressou no noviciado em 
1949, em Bagno. Após um ano intenso de introdução na vida religiosa como salvatoriano, foi 
admitido na profissão de seus primeiros votos em data 8 de setembro de 1950, em Bagno, 
aniversário da morte do Beato Francisco Jordan. Como salvatoriano, frequentou a Escola 
Salvatoriana de Mikolow, onde concluiu seus estudos secundários. De 1952 a 1958, estudou 
Filosofia e Teologia no Colégio Filosófico-Teológico Dominicano de Cracóvia. Foi ordenado 
sacerdote na Igreja Salvatoriana de Mikolow, por Dom Herbert Bednorz, Bispo Diocesano de 
Katowice. 
 
Sendo um excelente estudante, Pe. Gerard foi enviado em 1959 para Wroclaw, onde estudou 
Filologia Alemã na Universidade de Wroclaw, obtendo o grau de Magister na em Filologia Alemã. 
Uma vez concluída esta carreira acadêmica em 1964, Pe. Gerard continuou sua formação na 
Northwestern University em Chicago, de 1965 até 1967, onde estudou inglês. 
 
A nível apostólico, depois de sua ordenação, o Pe. Gerard serviu em paróquias na Polônia. E, uma 
vez terminado seus estudos de Filologia, tornou-se professor de língua alemã no Seminário Maior 
Salvatoriano em Bagno, de 1963 até 1965. Depois foi enviado a Merrillville, EUA, onde durante os 
anos de 1965 até 1975, serviu no apostolado com os emigrantes, sendo, inclusive, tesoureiro da 
Comunidade de 1968 até 1979, superior local entre os anos de 1970 a 1972, e Superior regional 
dos Salvatorianos poloneses que trabalhavam nos EUA, de 1972 a1975. 
 
No Capítulo Geral da Sociedade em 1975, foi eleito Superior Geral, tarefa que desempenhou 
durante nos 12 anos seguintes, até 1987, destacando-se pelo cuidado, dedicação e pelo grande 
compromisso de amor pelos confrades. Através de sua bondade e gentileza, se concentrou muito 
na importância da unidade da Sociedade, tentando unir e equilibrar diferentes opiniões e 
tendências. Como Superior Geral, estava aberto a todos e trabalhou em conjunto com confrades 
de diferentes nações. Seus estudos da língua alemã, inglesa e italiana e seu conhecimento da 
língua polonesa lhe permitiram estar em contato com muitos dos confrades em sua própria 
língua. Seu caráter ameno, acolhedor e sua paciência o converteram em uma verdadeira pedra 
angular para a Sociedade. O Padre Gerard foi o primeiro Superior Geral a visitar a Índia e as 
Filipinas, fazendo os primeiros contatos com os Bispos e preparando o terreno para abrir as portas 
para futuras possíveis fundações na Ásia.  



 
Depois de terminar este importante serviço na Sociedade, Pe. Gerard foi para a Suíça, onde 
decidiu se dedicar ao cuidado pastoral em diferentes paróquias da região de língua alemã do país. 
Nos dois primeiros anos, ele estava principalmente ajudando os padres, substituindo-os e 
ajudando-os. Em 1989, tornou-se Administrador Paroquial de Bülach, uma tarefa que cumpriu 
por mais de um ano. A partir de 1990 foi nomeado pároco de St. Martin em Meilen, na chamada 
"Costa de Ouro", no Lago Zuricher. Nesses anos, ele foi um pastor muito amado pelo povo. Em 
2006, ao completar 75 anos, o Pe. Gerard decidiu se aposentar da paróquia. Ele foi para a 
comunidade salvatoriana em Zug, onde se manteve muito ativo no cuidado pastoral, substituindo 
os padres, celebrando a missa onde fosse necessário. Sua disponibilidade e seu bom senso de 
humor fizeram dele não só um padre muito apreciado, mas também um confrade muito 
agradável e fiel na comunidade, com um grande senso de responsabilidade. 
 
Seu estado de saúde debilitado, causado principalmente por dois acidentes vasculares cerebrais, 
fez com que a comunidade, seguindo também a vontade do próprio Pe. Gerard, o transferisse 
para um lar de idosos.  
 
Em fevereiro de 2019, ele foi transferido para o Lar São Francisco, em Menzingen, e mais tarde, 
naquele mesmo ano, foi transferido para o Lar Salvatoriano "Salwator" em Mikolow, na Polônia.  
Tendo vivido em diferentes lugares durante toda sua vida, agora o Padre Gerard, segundo sua 
própria vontade, tinha chegado ao lugar onde queria viver a noite escura de sua vida: o lugar onde 
se juntou aos Salvatorianos, onde fora ordenado e onde iria morrer.  
Depois de uma longa vida de testemunho fiel como autêntico salvatoriano, ele faleceu em 
Mikolow, no dia 17 de junho de 2022.  
Nosso irmão, Pe. Gerard tinha 91 anos de idade e foi salvatoriano durante 71 anos. 
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