
Ksiądz Kazimierz Tomaszewicz SVD, werbi-
sta, urodził się 11 grudnia 1940 roku w maleń-
kiej wiosce Rabinówka na Wileńszczyźnie, kil-
kadziesiąt kilometrów od Wilna. 

W 1946 roku rodzina wyemigrowała na War-
mię i zamieszkała w parafii Długobór, odległej 
9 km od Misyjnego Seminarium Werbistów w Pie-
niężnie, do którego wstąpił w 1960 roku.  

Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 
w 1969 roku, pełnił różne funkcje: wiejskiego 
wikarego, referenta misyjnego, ekonoma i prze-
łożonego domu zakonnego, kapelana szpitala, 
dyrektora domu rekolekcyjnego. Przez siedemnaście lat wakacje spędzał 
w Wilnie i okolicy, pełniąc posługę duszpasterską w zakonach: Msze świę-
te, spowiedź, podstawowa katecheza, rekolekcje, skupienia miesięczne, 
obłóczyny i śluby zakonne (zakony w Związku Radzieckim w tamtych cza-
sach mogły działać jedynie w ukryciu).  

Będąc na różnych placówkach, głosił, w miarę możliwości, rekolekcje 
parafialne, misje, a przede wszystkim rekolekcje dla sióstr zakonnych i dla 
kapłanów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. 

Gdy choroby wyłączyły go z czynnej pracy duszpasterskiej, zaczął pi-
sać. Jego artykuły o tematyce przyrodniczo-patriotyczno-religijnej ukazy-
wały się w „Materiałach Homiletycznych”, „Vita Consecrata”, Kalendarzu 
Rolnika, „Animatorze. Biuletynie Misyjno-Pastoralnym”, „image. materia-
łach do pism i gazetek parafialnych”, „Almanachu poezji religijnej’, a także 
w miesięczniku „Woliera”. 

Z pozycji książkowych należy wspomnieć o takich pozycjach, jak Mi-
łość w szarości dnia (Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, War-
szawa 2001), Idę prze świat i patrzę (Wydawnictwo Księży Werbistów 
„Verbinum”, Warszawa 2002), która otrzymała nagrodę Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich – Feniks 2003), O Lolku, który został papieżem, za 
którą z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej otrzymał list z podziękowa-
niem, a także wspomnienia z pracy na Wileńszczyźnie Przez wileńskie wi-
traże (Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”).  

Ksiądz Kazimierz Tomaszewicz zmarł 24 grudnia 2015 roku i został 
pochowany na przyklasztornym cmentarzu w Górnej Grupie.
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Ksiądz Kazimierz Tomaszewicz SVD, werbista, urodził się 11 grudnia 1940 roku w maleńkiej wiosce Rabinówka na Wileńszczyźnie, kilkadziesiąt kilometrów od Wilna.


W 1946 roku rodzina wyemigrowała na Warmię i zamieszkała w parafii Długobór, odległej 9 km od Misyjnego Seminarium Werbistów w Pieniężnie, do którego wstąpił w 1960 roku. 


Po święceniach kapłańskich, które otrzymał w 1969 roku, pełnił różne funkcje: wiejskiego wikarego, referenta misyjnego, ekonoma i przełożonego domu zakonnego, kapelana szpitala, dyrektora domu rekolekcyjnego. Przez siedemnaście lat wakacje spędzał w Wilnie i okolicy, pełniąc posługę duszpasterską w zakonach: Msze święte, spowiedź, podstawowa katecheza, rekolekcje, skupienia miesięczne, obłóczyny i śluby zakonne (zakony w Związku Radzieckim w tamtych czasach mogły działać jedynie w ukryciu). 

Będąc na różnych placówkach, głosił, w miarę możliwości, rekolekcje parafialne, misje, a przede wszystkim rekolekcje dla sióstr zakonnych i dla kapłanów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych.


Gdy choroby wyłączyły go z czynnej pracy duszpasterskiej, zaczął pisać. Jego artykuły o tematyce przyrodniczo-patriotyczno-religijnej ukazywały się w „Materiałach Homiletycznych”, „Via consecrata”, Kalendarzu Rolnika, „Animatorze. Biuletynie Misyjno-Pastoralnym”, „image. materiałach do pism i gazetek parafialnych”, „Almanachu poezji religijnej’, a także w miesięczniku „Woliera”.


Z pozycji książkowych należy wspomnieć o takich pozycjach, jak Miłość w szarości dnia (Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2001), Idę prze świat i patrzę (Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2002), która otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – Feniks 2003), O Lolku, który został papieżem, za którą z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej otrzymał list z podziękowaniem, a także wspomnienia z pracy na Wileńszczyźnie Przez wileńskie witraże (Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”). 




