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17 kwietnia 2022

Zmarł o. Stanisław Odroniec CSsR
redemptor.pl/zmarl-o-stanislaw-odroniec-cssr

z kraju zmarli

W Szczecinie w wielkanocny poranek 17 kwietnia 2022 r. w wielu 74 lat zmarł

o. Stanisław Odroniec CSsR. W Zgromadzeniu Redemptorystów przeżył 54

lata, a w kapłaństwie 48 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 o godzinie 12.00 w

kościele parafialnym Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie. Pół godziny wcześniej

modlitwa różańcowa.

* * *

O. Stanisław Odroniec urodził się 22

marca 1948 roku w m. Sechna k.

Limanowej (diecezja tarnowska) z

rodziców Jana i Józefy z domu

Rosiek. Szkołę podstawową ukończył

w rodzinnej miejscowości, a

następnie uczęszczał do Liceum

Ogólnokształcącego im. W. Orkana

w Limanowej. Egzamin maturalny

zdał w 1967 roku i tuż potem został

przyjęty do Zgromadzenia

Redemptorystów.

Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1968 roku, zaś profesję wieczystą 2 lutego

1974 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1974 roku z rąk bpa Jerzego

Ablewicza w Tuchowie.

Tuż po święceniach został skierowany do Tirocinium w Toruniu (1974-75). Następnie

podjął pracę jako misjonarz w Elblągu (1975-1978). Gdy na początku 1978 roku pojawiła

się możliwość wyjazdu na nową placówkę redemptorystów w Boliwii, natychmiast zgłosił

swoja kandydaturę, motywując to tym, że jedynym jego „pragnieniem w życiu była praca

misyjna poza krajem”.

Do 2002 roku posługiwał na placówkach misyjnych redemptorystów w Tupiza, Tarija i

Cochabamba (Boliwia) jako przełożony domu i proboszcz. Następnie w latach 2002-2006

pełnił posługę wikariusza parafii pw. Świętego Zbawiciela w Santa Cruz. Był też

dyrektorem katolickiego radia, współpracował z EWTN, największa katolicką platformą

medialną w USA.

https://www.redemptor.pl/zmarl-o-stanislaw-odroniec-cssr/
https://www.redemptor.pl/kategoria/z-kraju/
https://www.redemptor.pl/kategoria/zmarli/


2/2

Po powrocie do Polski w 2007 roku zamieszkał w Bielsku-Białej, gdzie był

administratorem domu i kapelanem sióstr redemptorystek. W latach 2011-2015 był

przełożonym domu zakonnego i rektorem kościoła św. Mikołaja w Zamościu.

Od 2015 roku mieszkał w Szczecinie, gdzie pomagał w duszpasterstwie miejscowym.

Zmarł nagle w noc Zmartwychwstania Pańskiego 17 kwietnia 2022 roku.

Udostępnij

 

 


