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KSIĄDZ KAZIMIERZ POŁUDNIAK

Ksiądz mgr lic. Kazimierz Południa ur. 17 stycznia 1961 roku w Grudziądzu z
rodziców  Mariana  i  Łucji  z  domu  Głowińskiej.  Pochodził  z  przykładnej  rodziny
katolickiej,  inteligencji  pracującej.  Jego  rodzice  byli  nauczycielami.  Był  trzecim
dzieckiem  po  rodzeństwie:  bracie  Adamie  i  siostrze  Marii.  Sakrament  chrztu  i
bierzmowania przyjął  w rodzinnej  parafii  pw. Świętego Krzyża w Grudziądzu.  Od
roku 1970 należał do grona ministrantów w rodzinnej parafii,  od roku 1978 podjął
formację we wspólnocie oazowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w roku 1976
rozpoczął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu, a po zdaniu egzaminu
dojrzałości,  w  roku  1980  złożył  dokumenty  z  prośbą  o  przyjęcie  do  Wyższego
Seminarium  Duchownego  w  Pelplinie.  Tam  też  podjął  formację  duchową  i
intelektualną przygotowującą do stanu kapłańskiego. W dniu 20 czerwca 1985 roku
przyjął święcenia diakonatu, a 17 maja 1986 roku, święcenia prezbiteratu. W tym też
roku uzyskał stopień magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Po święceniach został skierowany do posługi kapłańskiej w kolejnych parafiach
diecezji  Chełmińskiej,  a  później  Archidiecezji  Gdańskiej:  wikariusz  w Parafii  pw.
Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwii k/ Tczewa: od 01.07.1986 r. do 30.06.1989 r.;
wikariusz w Parafii pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim: od 01.07.1989 r. do
29.08.1991 r.; wikariusz w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni: od 30.08.1991
r. do 15.12.1994 r.; duszpasterz pomocniczy w Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w
Gdyni-Obłużu: od 16.12.1994 r. do 27.06.1996 r.. Dnia 27 czerwca 1996 roku został
zamianowany  proboszczem  w  Parafii  pw.  NMP  Królowej  Korony  Polskiej  w
Lublewie Gdańskim. Urząd ten pełnił do 15.06.2015 r. Następnie, do swojej śmierci
był  duszpasterzem pomocniczym w Parafii  pw.  Chrystusa  Miłosiernego  w Gdyni-
Redłowie.

W  pamięci  wiernych  i  duchowieństwa  pozostaje  kapłanem  otwartym,
uczynnym,  zaangażowanym  w  pracę  duszpasterską  zarówno  z  dziećmi,  jak  i
dorosłymi.  Pomimo  przeżywanej  choroby  starał  się  angażować  w  życie
duszpasterskie. Parafianie cenili sobie jego życzliwość i wyrozumiałość.

Ks. mgr lic. Kazimierz Południak zmarł zaopatrzony sakramentami świętymi,
dnia 18 sierpnia br., w 61. roku życia i 36. roku kapłaństwa. Msza święta pogrzebowa
za śp. ks. Kazimierza zostanie odprawiona we wtorek, 23sierpnia, o godz. 11.00 w
kościele  parafialnym  pw.  Chrystusa  Miłosiernego  w  Gdyni  -  Redłowie.  Pogrzeb
odbędzie się w środę, 24 sierpnia br. na cmentarzu farnym w Grudziądzu po Mszy
Świętej sprawowanej o godz. 11.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.


