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Pater Gerard Paul Rogowski werd geboren op 1 januari 1931 te Rosenberg O/S Oberschlesien, 
destijds Duitsland en sinds 1945 Olesno, Polen. Na zijn basisopleiding in Rosenberg en Leipzig, 
ging hij in 1949 naar het noviciaat in Bagno. Na een intensief jaar van kennismaking met het 
religieuze leven als salvatoriaan, werd hij toegelaten tot het afleggen van zijn eerste geloften in 
Bagno op 8 september 1950, de sterfdag van de zalige Franciscus Jordan. Reeds als salvatoriaan 
ging hij naar het salvatoriaans college in Mikolow waar hij zijn middelbare schoolopleiding 
afrondde. Van 1952 tot 1958 studeerde hij filosofie en theologie aan de Filosofisch-Theologisch 
Hoge School van de Dominikanen in Krakau. Hij werd tot priester gewijd in de Salvatoriaanse kerk 
te Mikolow door mgr. Herbert Bednorz, de bisschop van Katowice. 
 
Aangezien hij een uitstekend student was, werd pater Gerard in 1959 naar Wroclaw gestuurd, 
waar hij Duitse filologie studeerde aan de Universiteit van Wroclaw en de graad van Magister in 
de Duitse Filologie behaalde. Nadat hij deze academische loopbaan in 1964 had afgesloten, 
vervolgde pater Gerard zijn studie aan de Northwestern University in Chicago, van 1965 tot 1967, 
waar hij Engels studeerde. 
 
Op apostolisch niveau begon pater Gerard na zijn priesterwijding met te werken in parochies in 
Polen. Na zijn filologische studies werd hij docent Duitse taal aan het salvatoriaans groot-
seminarie in Bagno. Hij doceerde dit vak van 1963 tot 1965. Daarna werd hij uitgezonden naar 
Merrillville in de Verenigde Staten, waar hij van 1965 tot 1975 met emigranten werkte. 
Ondertussen was hij van 1968 tot 1970 econoom van de communiteit, van 1970 tot 1972 
plaatselijk overste en van 1972 tot 1975 regionaal overste van de Poolse Salvatorianen werkzaam 
in de VSA. 
 
Op het Generaal Kapittel van de Sociëteit in 1975 werd hij gekozen tot Generale Overste, een taak 
die hij gedurende de volgende 12 jaar tot 1987 heeft vervuld, met zorg, toewijding en een enorme 
inzet en liefde voor de confraters. Door zijn vriendelijkheid en zachtmoedigheid legde hij sterk de 
nadruk op het belang van de eenheid van de Sociëteit en probeerde hij verschillende meningen 
en tendensen samen te brengen en bijeen te houden. Als Generale Overste stond hij open voor 
allen en werkte hij samen met confraters uit verschillende naties. Zijn studie van de Duitse, 
Engelse en Italiaanse taal en zijn kennis van het Pools, maakten het hem mogelijk met veel 
confraters in hun eigen taal te communiceren. Zijn mild en veelomvattend karakter en geduld 
maakten hem tot een echte hoeksteen van de Sociëteit. Het was pater Gerard die als eerste 
Generale Overste naar India en de Filippijnen ging, waar hij de eerste contacten legde met de 



bisschoppen en de weg bereidde om de deur te openen voor eventuele toekomstige stichtingen 
in Azië.  
 
Na deze belangrijke dienst in de Sociëteit te hebben beëindigd, ging pater Gerard naar 
Zwitserland, waar hij besloot de pastorale zorg op zich te nemen in verschillende parochies in het 
Duitstalige gebied van het land. De eerste twee jaar assisteerde hij voornamelijk priesters, verving 
hen en hielp hen. In 1989 werd hij parochie-administrator van Bülach, een taak die hij meer dan 
een jaar vervulde. Vanaf 1990 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Martinus parochie te 
Meilen, aan de zogenaamde "Goudkust" aan het zuricher Meer. In deze jaren was hij een geliefd 
pastor van het volk. In 2006 werd pater Gerard 75 jaar en besloot hij zich terug te trekken uit de 
parochie. Hij ging naar de Salvatoriaanse gemeenschap in Zug, waar hij zeer actief bleef in de 
pastorale zorg, het vervangen van priesters, het opdragen van de mis waar hij nodig was. Zijn 
beschikbaarheid en zijn goed gevoel voor humor maakten van hem niet alleen een graag geziene 
priester, maar ook een zeer aangename en trouwe medebroeder in de gemeenschap, met een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
Zijn verzwakkende gezondheidstoestand, voornamelijk veroorzaakt door twee beroertes, noopte 
hem en de gemeenschap tot de conclusie te komen dat het beter zou zijn om naar een 
verpleeghuis te gaan. In februari 2019 werd het besluit genomen om hem naar het Sint Franciscus 
Verpleeghuis in Menzingen te brengen, en later datzelfde jaar werd hij overgebracht naar het 
Salvatoriaanse Verpleeghuis "Salwator" in Mikolow in Polen. Na zijn leven op verschillende 
plaatsen te hebben doorgebracht, had pater Gerard nu, naar eigen zeggen, de plaats bereikt waar 
hij zijn levensavond wilde doorbrengen: de plaats waar hij zich aansloot bij de Salvatorianen, waar 
hij werd gewijd en waar hij zou sterven. Na een leven van trouwe getuigenis als authentiek 
salvatoriaan, overleed hij te Mikolow op 17 juni 2022. Pater Gerard werd 91 jaar oud en was 71 
jaar lang Salvatoriaan. 
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