Są wśród nas ludzie wielcy i skromni, nierozpoznani, którzy
zasługują na to, by być wzorem i których powinniśmy wspierać.
Ks. Marek pozostawia nam piękny przykład i równocześnie
przesłanie podejmowania wyzwań naszych czasów.

Drodzy Państwo,
odszedł z naszego grona MTN „Fides et Ratio” gorliwy kapłan, niezwykły człowiek – znany
nam z wspólnych przedsięwzięć – ks. dr Marek Leśniak R.M., Kanonik Gremialny Kapituły
Kolegiackiej św. Floriana w Krakowie.
To wielki dla nas zaszczyt, że był członkiem naszego Towarzystwa i tym większy żal, bo ks.
Marek poświęcał się posłudze duszpasterskiej bez reszty, w wielu innych zacnych gronach, w
trosce o dobro Kościoła i każdej osoby ludzkiej.
Znaliśmy Go i być może nie docenialiśmy, ile dobra niósł swoją wytężoną pracą – gotowy na
każde wezwanie będących w potrzebie ducha i ciała.
Oto jak wspomina jego ostatni dzień życia – 1 sierpnia 2017 r. – Starszy Brat z Arcybractwa
Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – założonego prawie pół
tysiąclecia temu przez ks. Piotra Skargę SJ.
„Najpierw mieliśmy w Arcybractwie czterogodzinny zarząd, po którym Marek był bardzo
zmęczony. Poszliśmy jeszcze jednak do banku, gdzie złożył swój ostatni podpis, a następnie do
kurii. Po południu pojechaliśmy jeszcze na Salwator, gdzie załatwialiśmy sprawę, poprzez
którą pomagaliśmy jednemu z naszych współbraci. Tam, u proboszcza, nieco odżył, bo upał
dawał mu się we znaki. W końcu ja wsiadłem do auta, a on na swój rower, ale do celu już nie
dojechał... Rozległego zawału doznał na Plantach…”
Ks. Marek był w Arcybractwie prokuratorem (skarbnikiem) i dyrektor Pomocnej Ręki
Arcybractwa Miłosierdzia (PRAM). Angażował się we wszystkie dzieła miłosierdzia,
kierowane do najbiedniejszych i opuszczonych. Uczestniczył rok w rok w największej Wigilii
w Polsce, przygotowywanej dla Ubogich na krakowskim Rynku.
Ks. Marek był kapelanem Zakonu Rycerzy Kolumba, największej światowej katolickiej
organizacji charytatywnej świeckich. I tu godnie sprawował swą posługę w intencjach
przyświecających Rycerzom Kolumba – miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu.
Tak podniosły i świetnie zorganizowany przebieg ubiegłorocznych Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie jest po części także dziełem Ks. Marka, który kierował Sekcja
Rejestracji i Przyjęć.

Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć także w życiu publicznym, w których
uczestniczył ks. Marek. Trzeba na pewno wspomnieć o pracy w Komisji ds. Dialogu
Społecznego przy Sejmiku Wojewódzkim (od 2007 r.), o członkostwie Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego, współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
Troska o etyczny wymiar przedsiębiorczości towarzyszyła stale ks. Markowi. Realizowała się
owa troska zarówno w licznych szkoleniach przedsiębiorców i nauczaniu studentów, jak i w
przedsięwzięciach naukowych nie tylko na Uniwersytecie Papieskim im. św. Jana Pawła II w
Krakowie, w którym na Wydziale Teologicznym w Katedrze Teologii Życia był wykładowcą
teologii moralnej, spowiednictwa i etyki biznesu.
Wspólne zainteresowania naukowe w dziedzinie etyki przedsiębiorczości pozwoliły mi
współpracować z ks. Markiem w organizacji w Akademii Górniczo-Hutniczej I Konferencji o
Pracy i dla Pracy "Labor Omnia Vincit" w 2014 r. Rok wcześniej ks. Marek włączył się w
przygotowanie, organizowanej przez nasze Towarzystwo „Fides et Ratio” międzynarodowej
konferencji "Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia. Perspektywy fides i ratio",
która zgromadziła liczne grono słuchaczy w dużej auli Polskiej Akademii Umiejętności.
Inne konferencje poświęcone etyce biznesu, które ks. Marek wspierał inspiracją i pracą, to np.
„Priorytety etycznego przedsiębiorcy – zysk, misja czy świętość ”, 2011 r.; „Moralna
odpowiedzialność ludzi biznesu”, 2012 r.; „Chrześcijaństwo a ekonomia”, 2015 r.
Ks. Marek harmonijnie łączył głęboką wiarę z wysiłkiem intelektualnym. Był bardzo dobrze
wykształconym kapłanem (doktorat „La finalità della funzione profetica della Chiesa
nell’insegnamento sociale di Giovanni Paolo II” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w
Rzymie, 2000 r. i pobyt naukowy w Loyola University of Chicago i w Dominican University
of Chicago), autorem lub współautorem kilku monografii – autorskich i zbiorowych, autorem
kilkudziesięciu publikacji naukowych. Swoją wiedze przekazywał alumnom i studentom
cywilnym. Jednak równolegle kształtował duchowość słuchaczy i wiernych seminariach
duchownych, uczelniach, w Duszpasterstwie katolickich przedsiębiorców i pracodawców
„Talent”, w Klubie Przedsiębiorców TABGHA. I w konfesjonale – czego wynikiem była
m.in. książka jego współautorstwa, na trudny temat – „Spowiednik wobec wymogów etyki
seksualnej. Posługa w konfesjonale”.
W naszym Towarzystwie poprowadził Wielkopostny Dzień Skupienia z bł. Janem
Janem Pawłem II” , w 2014 r

III i bł.

Ks. Marek Leśniak zmarł nagle w Krakowie 1 sierpnia 2017 r. o godz. 19:33, w wieku 49 lat,
w 25. roku kapłaństwa.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. A światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech
odpoczywa w pokoju. Amen
Teresa Grabińska
Prezes Zarządu MTN Fides et Ratio

