Nekrolog Sp. O. Jerzego Naglewskiego, OFM Conv.
O. Jerzy (Otto) Naglewski urodził się 22 stycznia 1937 roku w
Gdyni, w rodzinie Franciszka i Feliksy. Miał trójkę rodzeństwa:
brata i dwie siostry. Rodzice zajmowali się handlem owocami na
miejscowym
bazarze,
zarabiając
na utrzymanie
czteroosobowej rodziny. Gdy wybuchła wojna rodzice wraz z
dziećmi musieli uciekać do rodziny na wieś, w okolice Sierpca.
Po wojnie wszyscy razem wrócili do rodzinnego domu w Gdyni.
Rodzice mieszkali niedaleko franciszkańskiego klasztoru i
darzyli wielkim szacunkiem pracujących tam kapłanów. Gdy
mały Jurek przyjął Pierwszą Komunię, postanowił zostać
ministrantem. Po skończeniu szkoły podstawowej postanowił
wstąpić
do
Niższego
Seminarium
Duchownego
w
Niepokalanowie. Po skończeniu Niższego Seminarium młody Jerzy Naglewski
rozpoczął franciszkański nowicjat i dnia 31 sierpnia 1953 złożył pierwsze śluby zakonne
przyjmując zakonne imię Otto. Dnia 7 grudnia 1959 złożył wieczyste śluby zakonne.
Dnia 9 marca 1963 roku w Krakowie o. Jerzy/Otto został wyświęcony na kapłana
kościoła katolickiego. Jako młody, gorliwy kapłan; pełen energii, różnych idei i
entuzjazmu o. Jerzy pracował we franciszkańskich placówkach w Kołobrzegu, Poznaniu
i Łodzi. Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie o. Jerzy/Otto usyskał tytuł
magistra teologii. Po otrzymaniu „kapłańskich szlifów” w Polsce, przełożeni postanowili
o wysłać go na franciszkańską placówkę do Australii. W drodze na misje o. Jerzy/Otto
przez kilkanaście miesięcy oczekuje na wizę w Rzymie. W tym czasie uczy się
angielskiego i włoskiego języka. W międzyczasie przełożeni doszli do przekonania, ze o.
Jerzy/Otto będzie bardziej potrzebny w Kanadzie, aby zasilić zastępy pracujących tam
franciszkańskich współbraci. I tak o. Jerzy/Otto wylądował 23 lutego 1974 w Montrealu
gdzie spędził większość kapłańskiego życia. Początkowo pracował w polonijnej parafii
Matki Bożej Częstochowskiej jako wikary, gdzie założył znany chór Jutrzenkę i
opiekował się popularnym zespołem teatralnym. Przez dwie kadencje, od 1983 do 1989
pełnił funkcję Kustosza kanadyjskiej Kustodii Św. Maksymiliana Marii Kolbego. We
wrześniu 1989 roku został Rektorem Misji Św. Wojciecha oraz założonego później, przy
jego udziale, ośrodka mszalnego Św. Maksymiliana. Pozostając w Misji Św. Wojciecha
od sierpnia 2003 roku pełnił funkcję asystenta w tej polonijnej parafii. O. Jerzy/Otto
pełnił wiele funkcji w organizacjach polonijnych jako ich kapelan i żywo, jako
duszpasterz uczestniczył w życiu emigracyjnym Polaków. W czasie jednej kadencji był
również asystentem ds. Sprawiedliwości i pokoju oraz ochrony środowiska. Od 1
wrześniu 2005 roku, O. Jerzy/Otto przeszedł na emeryturę i wyjechał do Peterborough,
do parafii Immaculate Conception.
Jego stan zdrowia zaczął ulegać pogorszeniu i z tej przyczyny na początku 2014
roku powrócił do Polski i zamieszkał w prowadzonym przez Siostry Elżbietanki w
Starogardzie Gdańskim. Odszedł do domu Pana dnia 14 stycznia 2015 roku.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
Nekrolog sporządził na podstawie tekstów z archiwum kustodii oraz życiorysu
autorstwa o. Jerzego Żebrowskiego – o. Dariusz Szurko, sekretarz kustodii.

