
 
 

REQUIEM ZA OTCE THOMASE WILLIAMSE 
1. LISTOPADU 2020 

 
POSELSTVI OD OTCE ARCIBISKUPA BERNARDA LONGLEYHO 

 
 

Drazí bratři a sestry v Kristu a drazí přátelé! 
 

Je mi líto, že dnes nemohu být s vámi při slavení zádušní mše svaté za našeho drahého přítele a 
bratra kněze otce Thomase Williamse v České republice a ani při mších, které za něj budou současně 
slouženy v kostelích jeho dřívějších farností v Anglii  - v kostele Matky Boží a svatého Jana v Goring-
on-Thames a v kostele Krista Krále ve Woodcote.  
 
Chci vyjádřit svou upřímnou soustrast blízkým přátelům Otce Toma, paní doktorce Laňkové a celé její 
rodině. Jménem arcidiecéze v Birminghamu děkuji paní doktorce a její rodině za úžasnou péči a 
pomoc, kterou Otci Tomovi v posledních letech poskytovali, a za jejich přátelství, kterého si Otec Tom 
po mnoho let tolik považoval. 
 
Vyjadřuji svou upřímnou soustrast též všem členům rodiny Otce Toma a jeho oddaným farníkům ve 
farnostech Watlington, Goring-on-Thames a Woodcote.  Zvláštní poděkování a vděčnost patří Otci 
Jacobu Lewisovi, který jako bratr kněz po léta s Otcem Tomem mnoho sdílel a vypomáhal mu při 
službě ve farnostech.   
 
Chci vyjádřit vřelé poděkování celé Birminghamské arcidiecéze panu biskupovi Pavlu Posádovi z 
Českých Budějovic za vykonání pohřebních obřadů pro otce Toma. Děkuji také panu faráři farnosti 
Všech Svatých v Kamenici nad Lipou, otci Václavu Šikovi, a všem jeho farníkům za to, že otce Toma 
tak vřele mezi sebe přijali a že se mohl po mnoho let cítit v jejich farnosti upřímně vítán.  
 
Jak víte, otec Tom jako kněz sloužil a podával svědectví víry a oddaností po šedesát tři let. Byl draze 
milovaným knězem naší arcidiecéze. Pomohl bezpočtu lidí najít jejich místo v Království Božím. Bude 
nám velmi chybět.  
 
Nyní Pán povolal otce Toma do radosti Božího království. Modlím se s vámi, aby ho Panna Maria a 
svatý Jan a Všichni svatí přivítali do společenství svatých. 
 
S upřímným přáním všeho dobrého 

Váš v Kristu 

                                                                          Bernard Longley 

  Arcibiskup z Birminghamu 


