
Urodzony: 15 października 1885 w Katowicach
Rozpoczęcie nowicjatu (obłóczyny): 7 kwietnia 1906
Profesja czasowa: 8 kwietnia 1907
Profesja wieczysta: 16 kwietnia 1910
Święcenia prezbiteratu: 21 czerwca 1913 we Wrocławiu
Zmarł: 6 maja 1942

Ojciec Euzebiusz Huchracki urodził się 15 października 1885 roku w Katowicach z rodziców Piotra i Stanisła-
wy z domu Bączkowskiej, nowicjat rozpoczął 7 kwietnia 1906 roku we Wrocławiu, a pierwszą profesję złożył  
8 kwietnia 1907 roku. Studia filozoficzno-teologiczne w latach 1907–1913 odbył w zakonnym seminarium 
we Wrocławiu-Karłowicach. Profesję wieczystą złożył 16 kwietnia 1910 roku na ręce ojca prowincjała Kry-
stiana Kosubka. Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1913 roku we Wrocławiu z rąk ks. kard. Jerzego 
Koppa. 

Podczas I wojny światowej był kapelanem wojskowym. Po wojnie przeszedł z Prowincji św. Jadwigi do od-
rodzonej polskiej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (obecnie prowincja Wniebowzięcia NMP), pełniąc 
różne urzędy. Od 1923 roku był przełożonym w Choczu, natomiast w latach 1928–1931 wychowawcą braci 
w Rybniku. W 1932 roku został gwardianem we Wronkach, jednak ze względu na stan zdrowia zrezygno-
wał z przełożeństwa i został skierowany do Pakości-Kalwarii. W 1936 roku został przeniesiony do Wielunia  
w charakterze wikarego domu, a następnie do Osiecznej, gdzie był wikarym domu i magistrem kleryków. 
Od 1938 roku był gwardianem w Miejskiej Górce. 

Na początku wojny w 1939 roku, czując się Polakiem, odmówił podpisania Volkslisty i w 1940 roku, wraz z gru-
pą księży z okolicznych parafii, został przez władze okupacyjne internowany w klasztorze w Miejskiej Górce.  
Od 24 kwietnia 1941 roku był więziony w klasztorze benedyktyńskim w Lubiniu koło Kościana, a od 6 paździer-
nika 1941 roku w Poznaniu (Fort VII). 3 października 1941 roku został przewieziony do obozu koncentracyjne-
go w Dachau; tam został zaliczony do grupy inwalidów i w nocy z 5 na 6 maja 1942 roku został zagazowany  
i spalony w krematorium w Dachau. 

Żył lat 56, w zakonie 36, w kapłaństwie 28. 

Modlitwa 

Panie Jezu Chryste, Męstwo Męczenników, uwielbiamy Ciebie za wszelkie dobro, które 
nam ukazujesz w słudze Twoim, naszym współbracie, o. Euzebiuszu Huchrackim, który 
poniósł śmierć męczeńską w czasie II wojny światowej i był świadkiem Ewangelii mimo 
wrogości otoczenia i prześladowań. Racz, Panie, wsławić Twojego sługę chwałą ołtarza, 
a mnie za jego przyczyną udziel łaski……., o którą z ufnością Cię proszę. Który żyjesz  
i królujesz na wieki wieków. Amen.
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