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FROM THE PROVINCIAL  

If God is the center of your life, 

no words are necessary. Your 

mere presence will touch hearts. 

St. Vincent de Paul 

Dear Confreres, 

May this Christmas bring you closer to 

Christ. May the New Year help you to 

become a more Christ-like person and 

His servant. 

Have a blessed New Year 2023. 

Fr. Marek Sobczak CM 
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CHRISTMAS EVE CELEBRATION 

Confreres of the Derby and Ansonia Houses came to 
Manchester House for the Christmas Vigil “lunch.” It 
was a mixed-feeling celebration having the funeral of Fr. 
Roman the day before. We celebrated with Fr. Chester 
and Fr. Stanley, and a guest from Polish Province, Fr. 
Mikołaj Żebrowski, having traditional Polish vigil food, 
meat-free, with red borsch soup and mushrooms stuffed 
potato “blintzes,” hearings, fish, pierogis, kapusta, and 
noodles with poppy seeds and raisins, among others. We 
shared the opłatek and wished each other God’s blessing 
and good health. Then confreres went to their parishes 
to celebrate Christmas with parishioners. 

REV. MAREK SADOWSKI 

Fr. Marek has received the faculties from the 
Archbishop Leonard Blair and became a pastor of St. 
Michael Parish on December 1st, 2022. He was also 
assigned as the administrator and the Procurator of the 
Manchester House. We congratulate Fr. Sadowski his 
new appointments and offer our prayers for him.  

REV. CHESTER MROWKA 

Fr. Chester fell in his room on December 1st, was taken 
to the Hospital, and returned home the same day 
bruised and swollen. On December 5th, he had an 
appointment t with his primary physician, Dr. J. Lis, and 
then with an orthopedic doctor who concluded that 
there were no cracks in his neck. 

For your information 

The Provincial Marek Sobczak was preaching the Advent 
Retreat program at Sts. Cyril & Methodius parish in 
Greenpoint, NY from December 4th to December 7th, 
and at St. Stanislaus Kostka church from December 17th 
to December 22nd, 2022. 

 

CONDOLENCES...         

…to the family of Rev. Roman Kmiec, 
our brother in Christ and priesthood, 
who went to the Lord on December 
21, 2022.      **    We offer our prayers 
for all of you. In a very special way we 
thank Jan Kmiec, Roman’s brother 
for his dedication and care, to his 
wife and children. We thank Grażyna 
Kaczówka, Roman’s sister and her 
entire family for being so close to 
Roman, and the Krzysztof Kmiec 
with family for their effort. May 
Roman rest in peace.  

 



PROVINCIAL COUNCIL MEETING  

Provincial Council meeting was held on November 22, 2022.   

Fr. Anthony Kuzia was elected Vice Provincial.  

Fr. Tadeusz Maciejewski was voted for Provincial Treasurer. He has accepted the office the next day. 

Fr. Marek Sadowski was selected to be the Pastor of St. Michael Church effective December 1st 2022. 
He was also appointed the temporary administrator of the Manchester House and the Procurator of the 
Manchester House.  

Some important administrative issues were presented and left for further discussion. 

MASS ON TELEVISION 

 

Rev. Sobczak, Provincial, was celebrating Mass for the 
faithful of the Hartford Diocese on December 30th, 2022. 
The live broadcast by ORTV was available on WCCT-TV 
in Connecticut. The celebration took place in the studio 
chapel in Prospect, CT. 

 

REV. JOSEPH SZPILSKI HONORED 

On October 13, 2022, Fr. Joseph 
Szpilski, CM, was awarded the 
Golden Cross of Merit by the 
President of the Republic of Poland, 
Andrzej Duda. Fr. Joseph received 
that Cross on November 9, 2022, 
from the hands of the Consul 
General of the Republic of Poland in 
New York, Adrian Kubicki, during 
Poland's Independence Day 
celebration at the Consulate 
General in New York. 

Father Szpilski received The Cross 
of Merit for "his merits in activities 

for the Polish diaspora in the United States and for promoting Polish culture." 

Fr. Szpilski is associated with the Polish and Slavic Center, the 
East Coast's most prominent cultural and social organization. 
He is the longest-serving member of the CP-S Board of 

Directors. He is also the 
present chaplain of the 
New York Society of John 
Paul II Foundation. 

     Also, on October 20, 
2022, during the 
celebration of Polish 
Heritage Month, the Mayor of Brooklyn, New York, Mr. Antonio 
Reynoso, issued an official document, "CITATION," honoring Fr. 
Józef Szpilski CM for his life of faith, dedication in serving the 
people of the Borough of Brooklyn, especially the youngest and for 
dedicating his strength to the good of the inhabitants of Brooklyn. 

Congratulations Fr. Joseph for the recognition! We keep you in our 
prayers especially this year when you will celebrate your 90th 
birthday on March 12. 

 



The Reverend Roman G. Kmiec, CM, 
 

a beloved son of St. Vincent de Paul, member 

of the New England Province of the 

Congregation of the Mission,  died December 

21, 2022 after a long and heroic fight with 

illness at Regional Hospice in Danbury, CT, 

where he was staying for several weeks. His 

brother Jan was in his presence. He was 61 

years old, 42 years of vocation and 36 years of 

priesthood. 

Fr. Roman was born on October 10, 1961 in 

Szarwark, a village near Dabrowa Tarnowska 

and Tarnow, South Eastern Poland as one of 

the ten children of the local organist, Julian and 

his wife Maria Frac Kmiec. As a child he 

inherited a lot of his father’s music skill who 

taught him to play piano, saxophone and 

accordion. As long as he was able to do it, on various occasions, Father was seen and heard 

playing accordion. 

He was admitted to the Congregation of the Mission in the Province of Poland in Krakow 

on December 8, 1980. He studied philosophy and theology at the Vincentian Fathers 

Institute of Theology which he graduated with Master of Theology diploma. On December 

8, 1984 he took his vows and finally on May 24, 

1986 he was ordained priest. 

His first and the only assignment in Poland was 

the ministry of parochial vicar at the  Our Lady 

of Rosary Parish in Pabianice. A year later, in 

September 1987, he moved to the New England 

Province in the United States. 

His first steps on American soil led him to St. 

Stanislaus Kostka Parish, Brooklyn, NY. 

After spending one year at Greenpoint in 1988 

he was assigned to St. Michael’s Parish in 

Derby, CT as vicar. His administrative and 

leadership talents were quickly recognized by 

https://regionalhospicect.org/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Szarwark,+Dabrowa+tarnowska,+Poland&ie=UTF8&hq=&hnear=Szarwark,+D%C4%85browa+County,+Lesser+Poland+Voivodeship,+Poland&ll=50.139285,21.050491&spn=0.140167,0.363235&z=12
http://www.nmp.o12.pl/
http://www.nmp.o12.pl/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Parafia+NMP+R%C3%B3%C5%BCa%C5%84cowej,+Pabianice,+Poland&aq=&sll=50.151496,20.911102&sspn=0.070066,0.181618&ie=UTF8&hq=Parafia+NMP+R%C3%B3%C5%BCa%C5%84cowej,&hnear=Pabianice,+Pabianice+County,+%C5%81%C3%B3d%C5%BA+Voivodeship,+Poland&ll=51.665555,19.347739&spn=0.016956,0.045404&z=15


superiors and in 1991, being only five years as a priest, he became Superior of the 

Community House there (replacing Fr. Ronald Wiktor CM) and held this responsibility 

until 1993. Then he was assigned to St. Stanislaus Kostka in Brooklyn where he stayed 

as vicar until 1995. Then he went to St. Peter’s Parish, Concord, NH where he was vicar 

until 1997. On that year he moved to St. Stanislaus Bishop & Martyr Parish in New 

Haven, CT as vicar, too. He held this ministry until 2003. 

In 1996 Vincentians took over St. Cyril & Methodius Parish in Northern Greenpoint, 

NY with Fr. Joseph Mietelski CM as the first Vincentian pastor of the church at 150 

Dupont Street. After sudden death of Fr. Mietelski, his vicar Fr. Rafal Kopystynski became 

administrator of the parish. In 2003 Fr. Roman Kmiec was appointed second Vincentian 

pastor of SS. Cyril & Methodius assisted by Fr. Joseph Wisniewski CM. When Fr. 

Tadeusz Maciejewski CM replaced him in 2006 Father Roman has returned to New 

Haven where he served until 2016. For the rest of life Fr. Roman manifested his special 

sentiments and commitments to this community. 

Meanwhile, on January 15, 2001 Father was elected Provincial councilor for the first 

time. And again in 2003 and 2004. Finally, he has 

been elected councilor on November 25, 2008 

once again. 

In that time Fr. Roman’s health started to 

deteriorate and he moved to DePaul Residence in 

Manchester, CT to get some rest and treatment. He 

was appointed superior of the Provincial House 

and local treasurer. Over three years ago he was 

diagnosed with pancreas cancer. After the 

surgeries he had ups and downs. Doctors weren’t 

able to control the pain he had. The final surgery 

took place at Hartford Hospital on November 7, 

2022. A few days later Fr. Roman was transferred 

to John Paul II Center Rehab Center in Danbury, 

CT. From there he was moved to Regional 

Hospice in Danbury where he died at night, 

December 21, 2022.  

 

 

 

 

 



Homilia na pogrzebie ks. Romana Kmiecia. 

 

Św. Ojciec Pio poucza nas prostymi słowami: "Czymże jest życie choćby najdłuższe w 

porównaniu do wieczności? Kropelką wody w morzu. Jeżeli człowiek tyle zabiegów czyni, aby żyć dłużej, 

ile ich czynić powinien, aby żyć wiecznie!!!  ---- W wieczności Bożej istnieje tylko jedno – trwanie; tu na 

ziemi istnieje tylko jedno – przemijanie. Życie doczesne zostało nam dane po to, aby osiągnąć życie 

wieczne." 

Nikt z nas nie planował dzisiejszego spotkania w tej świątyni, tuż przed Wigilią i Uroczystością 

Bożego Narodzenia. Ale Bóg posługuje się czasem nie z tego świata. Jesteśmy w tym miejscu, bo 

zaprosiła nas tu nasza siostra śmierć - jak ją nazywał św. Franciszek z Asyżu. W środową noc spotkała się 

ona w Hospicjum ze śp. ks. Romanem Kmieciem. I przyniosła mu długo oczekiwaną przez Romana 

wiadomość – „już czas, Bóg Cię wzywa”. I Roman pozwolił się zabrać tej piątej ze swoich sióstr, tej 

niecodziennej, nie oczekiwanej przez nas z uczuciem radości. Ale Roman wiedział, że dla niego ONA 

jest ukojeniem i spełnieniem marzeń i kapłańskiego życia...  

To tylko przejście ze świata, co przemija, do świata, który trwa wiecznie. Życie doczesne zostało 

nam dane po to, aby osiągnąć życie wieczne." Jaka wspaniała rada Ojca Pio!! Dlatego to życie doczesne 

musimy przeżywać ze świadomością naszego powołania, w naszej oddanej służbie Bogu i prawdziwą 

troską o drugiego człowieka, aby zasłużyć na życie wieczne. 

W naszym przeżywaniu śmierci na pierwszy plan wysuwa się odejście. Ale nie zapominajmy o 

ważnych słowach kochającego nas Mistrza, Pana Jezusa: „przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście i wy 

byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 3). Majestat umierania jest połączony z majestatem spotkania. My 

przeżywamy odejście, a zmarły przeżywa przejście; my rozstanie, a on spotkanie. Chrystus wprowadza 

człowieka w przestrzeń nowego, wiecznego życia. W naszej wierze godzina śmierci jest godziną łaski. 

Pan Jezus obiecał: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 

wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2, 9).  

Pan Bóg wezwał nas tu dzisiaj, aby podziękować za piękne, choć nie najdłuższe, ale szlachetne 

życie kapłana Romana, który zawierzył Chrystusowi i dla Niego poświęcił swoje prywatne życie - w 

samotności, bez rodziny, a często i bez zrozumienia ze strony ludzi. Ale dzisiaj ta wiara otwiera dla niego 

bramy raju. 

Powtarzamy za poetą, ks. Janem Twardowskim: on nie umarł, tylko wymknął się naszym oczom.  

I faktycznie tak było. Przez ostatnie tygodnie, choć złożony chorobą, z piętnem bólu odciśniętym 

na twarzy, z łoża boleści - starał się być z nami. Instruował, przypominał, doradzał, podpowiadał, 

tłumaczył, zachęcał, aby się zająć jego obowiązkami i je kontynuować dla dobra naszej Prowincji. Lecz 

dzień za dniem, te słowa stawały się coraz cichsze, wolniejsze i w końcu zamilkły w jego gardle. 

Odchodził długo, pokornie, łącząc swoje cierpienie z ciepiącym Chrystusem.  

Był bardzo świadomy, że dla niego nie ma ratunku, że pozostaje tylko przejście do lepszego 

świata. Tam, od początku czasów, w kartotekach niebiańskich zostało zapisane jego imię. Znał słowa Pan 

Jezus który powiedział: cieszcie się nie z tego, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze 

imiona zapisane są w niebie (Łk 10) 

Ks. Roman ukochany syn św. Wincentego a Paulo, członek Prowincji Nowej Anglii 

Zgromadzenia Misji, urodził się 10 października 1961 w Dąbrowie Tarnowskiej jako syn zmarłego 

Juliana i Marii Frac Kmieć. Wstąpił do Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji w Krakowie, a po 

ukończeniu studiów teologicznych w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i 

uzyskaniu tytułu Magistra Teologii przyjął święcenia kapłańskie w 1986 roku. Jego pierwszą parafią była 

Parafia Wincentyńska pw. Matki Bożej Różańcowej w Pabianicach. W 1987 wstąpił do Prowincji Nowej 

Anglii Zgromadzenia Misji w USA. Służył ludziom Bożym jako wikariusz w parafii Sw. Michał w 



Derby, CT, Sw. Stanislawa Kostki w Brooklynie, NY, Sw. Piotra w Concord, NH, Sw. Stanisława w 

New Haven, CT. Został proboszczem św. Cyryla i Metodego w Brooklyn w 2003 r., a następnie 

proboszczem Św. Stanisława w New Haven, CT, gdzie służył w latach 2006-2016. Był również 

członkiem Rady Prowincjalnej 2008-2016, a w 2016 został przełożonym Domu Prowincjalnego w 

Manchesterze.  

Był niezwykle zadowolony ze swojego powołania kapłańskiego, starał się jak najlepiej wypełniać 

swoje obowiązki wikariusza i proboszcza. Oddał całe serce, aby służyć ubogim i dbać o dobra parafialne. 

Był świętym księdzem i współbratem wincentyńskim. 

Pozostawił czterech braci: Stanisława Kmiecia, Jana Kmiecia, Zbigniewa Kmiecia, Krzysztofa 

Kmiecia i cztery siostry: Grażynę Kaczówkę, Zofię Madurę, Helenę Cygan, Cecylię Kmieć oraz 

siostrzenice i bratanków. Niecałe dwa miesiące wcześniej zmarł jego brat Mieczysław. 

Można by wyliczać, ile w ciągu lat kapłańskiej posługi Roman odprawił mszy świętych, ile 

wygłosił kazań, udzielił sakramentów - byłyby to duże liczby, Ale zamiast liczb życie ks. Romana lepiej 

opisują przymiotniki. Dla mnie i dla wielu ludzi, którzy go spotkali go na swej drodze, był to gorliwy 

kapłan; wierny charyzmatowi życia duchowego i życia w służbie ubogim. Był pogodny z usposobienia; 

życzliwy dla innych. Jak to mówiliśmy nie raz między sobą, oddałby swoje buty dla potrzebującego.  

Roman to wspaniały i skromny ksiądz, zawsze starł się dobrze przygotowywać do swojej posługi 

kapłańskiej. Nikogo ani niczego nie zbywał. Studiował tajniki wymowy języka angielskiego, idiomów i 

niuansów słownych, aby jak najcelniej dotrzeć do wiernych. Był to mądry człowiek, wyjaśniający nie 

samego siebie, ale Boże słowa i myśli zawarte w czytaniach i na kartach Pisma św. Zawstydzał mnie 

swoją prostą, ale trafną oceną i tłumaczeniem nawet naszych misjonarskich zasad życia i reguł. 

Jako wikary zawsze wykonywał swoje obowiązki z poczuciem kapłańskiej posługi. Nie trzeba 

było go prosić, ani tłumaczyć dlaczego jest wyznaczany do takich czy innych zajęć. Jako proboszcz 

całym sercem angażował się w dobro swojej parafii. Konieczne naprawy czy remonty nie musiały 

czekać, wykonywał je na czas z wielkim zaangażowaniem czasu i ducha. Troszczył się o budynki 

parafialne jak o swoje własne mienie troszczą się ci, którzy mają swoje domy. Dla Romana każda parafia 

czy plebania to był dom Ojca i wiedział, że jest sens poświęcania się i dawania z siebie pełnię energii.  

Nie oglądał się na drugiego, gdy mógł coś sam zrobić dla kapłanów w Domu, gdzie przebywał. 

Sam naznaczony krzyżem różnych chorób poświęcił się trosce o drugiego kapłana, wożąc do lekarzy, 

robiąc zakupy, gotując i sprzątając, naprawiając i kontrolując ogromny Dom Prowincji w Manchester. 

Nawet będąc już chorym i po operacjach nadal kosił trawę czy odśnieżał posesję domu Prowincjalnego, 

tak jak czynił to zawsze. Bo on kochał zgromadzenie św. Wincentego a Paulo i zawsze polecał, żeby 

modlić się za jego członków. 

Droga Rodzino Romana, kochani współbracia. Popatrzmy, ile dobrego zrobił Roman dla każdego 

z nas. Nie udawajmy, że tak nie było. Wpiszmy w nasze sercach miłość, którą miał dla każdego z nas tu 

obecnych. I wybaczmy mu słabości, bo kto z ludzi ich nie ma... On zawsze potrafił znaleźć coś 

pozytywnego w drugim człowieku.  

Ostatnia strona księgi życia ks. Romana Kmiecia została zamknięta 21 grudnia 2022 r. W dniach 

poprzedzających odejście pokornie przyjmował od kapłanów Zgromadzenia Misji sakrament spowiedzi, 

Komunii św. i sakrament namaszczenia chorych.  

Romanie - już nie musisz wierzyć ani w Boga, ani w nauczanie Kościoła. Nie musisz wierzyć, bo 

oczami duszy Ty już to wszystko widzisz. Widzisz to, co głosiłeś w swoich kazaniach. Wkrótce 

otrzymasz nagrodę życia w Bogu na wieki. Twoje przejście się dokonuje. Wstawiamy się do Boga, aby 

było ono dla Ciebie jak najkrótsze. I prosimy, gdy już będziesz z Chrystusem Najwyższym kapłanem - 

wstawiaj się za nami, nadal pielgrzymującymi na tym świecie. 

 


