
 

W dniu 7 lutego 2019 odszedł do Domu Ojca, Ksiądz Prałat Aleksander Kłos. Ksiądz, 

który przez ponad 55 lat był związany z dekanatem chojnickim.  

Ksiądz Aleksander Kłos, świecenia kapłańskie przyjął w 1957 roku. Jego dzieciństwo  

i młodość, nauka w seminarium przypadają na okres dwóch strasznych, ludobójczych 

totalitaryzmów, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Ten ciężki czas zahartował 

młodego księdza w miłości do Ojczyzny, ale przede wszystkim w prawdzie oraz służbie dla 

innych.  

Ksiądz Aleksander Kłos zapisał się w historii Chojnic jako pierwszy proboszcz, twórca 

największej parafii chojnickiej- parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. To Ksiądz 

Aleksander przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli, których skupiał wokół Chrystusa i Kościoła 

zbudował w trudnych czasach nową świątynię. Parafianie bardzo ochoczo odpowiedzieli na 

hasło budowy świątyni i aktywnie wspierali działania nowego proboszcza przy budowie 

kaplicy, kościoła i budynków zaplecza parafialnego. Piękna świątynia, dom pogrzebowy, 

jadłodajnia dla ubogich to dzieła życia księdza prałata Aleksandra Kłosa, które przez wiele lat 

będą służyły wspólnocie parafii.  

Prałat Aleksander Kłos był wielkim patriotą. Jego kazania wielokrotnie odwoływały się 

do miłości do Ojczyzny oraz obowiązków, jakie wobec niej mamy. Aktywnie wspierał 

działaczy Solidarności i organizacji patriotycznych. Z rąk Księdza Aleksandra Kłosa 15 lat 

temu, jako ówczesny dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. generała Władysława 

Andersa przyjąłem poświęcony przez niego sztandar szkoły. Sztandar, na którym widniały 

słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. To bardzo ważne wydarzenie dla społeczności szkolnej mam 

cały czas w pamięci. W parafii, której przez wiele lat przewodził swoją siedzibę i miejsce do 

wspólnej modlitwy znalazł chojnicki oddział Rodziny Radio Maryja.  

 Ksiądz Prałat był nieugięty w sprawach pryncypialnych, dogmatycznych. Zawsze 

bronił najsłabszych, nienarodzonych dzieci, piętnując aborcję i in vitro oraz inne formy 

cywilizacji śmierci np. eutanazję. Przez wiele lat wspierał działalność Towarzystwa Przyjaciół 

Hospicjum w Chojnicach, stowarzyszenie budujące hospicjum stacjonarne i pomagające 

chorym na nowotwory i ich rodzinom.  

 Pogrzeb Księdza Prałata był wielką manifestacją wiary i modlitwy i jednocześnie 

podziękowaniem za jego wieloletnią służbę dla parafii Matki Bożej Królowej Polski  

w Chojnicach, Kościoła i Ojczyzny. 

 Z tego miejsca chciałbym oddać cześć śp. Księdzu Prałatowi Aleksandrowi Kłosowi  

i wyrazić swój hołd i podziękowanie za jego wieloletnią służbę i pracę w Chojnicach. 

 Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu święci na 

wieki. 


