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z kraju zmarli
We wtorek, 27  października 2020 r., zmarł w Lubaszowej nasz Współbrat
o. Stanisław Reczek CSsR. Przeżył lat 81, w Zgromadzeniu Redemptorystów
64, a w kapłaństwie 56 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

O dacie i miejscu uroczystości pogrzebowych poniformujemy wkrótce.

red.

* * *

O. Stanisław Reczek CSsR urodził
się 11 września 1939 roku we wsi
Żurowa (powiat jasielski) z
rodziców Jana i Heleny zd. Mikrut.
Od najmłodszych lat pragnął
zostać kapłanem. Za namową
swojego proboszcza skierował
swoje kroki do redemptorystów w
Tuchowie.

W międzyczasie zlikwidowano
jednak redemptorystowski
juwenat w Toruniu, więc rozpoczął
naukę w tuchowskim liceum,
uczęszczając jednocześnie na lekcje
języka łacińskiego do klasztoru na
Lipowym Wzgórzu. Tam widział,
jak żyją redemptoryści i choć
budziły się pewne wątpliwości co
do wyboru drogi życia, to jednak
przełomowe okazały się misje
parafialne w Żurowej, które
prowadzili redemptoryści. Biorąc
udział w tej misji, tak się
zapaliłem głoszonymi przez ojców misjonarzy kazaniami, że postanowiłem sobie:
Muszę takim zostać! – pisał w historii swojego powołania.
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Po ukończeniu nowicjatu w Łomnicy-Zdroju złożył pierwsze śluby zakonne 15 sierpnia
1956 roku. Profesję wieczystą złożył 2 sierpnia 1961 roku, zaś święcenia kapłańskie
przyjął 19 lipca 1964 roku z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza. W 1966 roku ukończył
Tirocinum, a następnie podjął posługę misjonarską w naszych domach w Toruniu
(1966-67), Bardzie (1967-1970), Krakowie (1970-71), Warszawie przy ul. Pieszej (1972-
81), Warszawie przy ul. Karolkowej (1981-1990).

Od 1990 roku był kapelanem sióstr redemptorystek w Bielsku-Białej i nadzorował
jednocześnie budowę ich klasztoru. W latach 2005-2008 był przełożonym nowo
ustanowionej wspólnoty redemptorystów w Bielsku-Białej.

Następnie był kapelanem szpitala w Gliwicach (2008-09), duszpasterzem w Skarżysku-
Kamiennej (2009-17). Od 2017 roku przebywał w Lubaszowej. Zmarł 27 października
2020 roku.

WIĘCEJ: Poeta, o. Stanisław Reczek CSsR ku pokrzepieniu serc!

Udostępnij
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