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Oblat Stanisław Karaś, syn Jana i Marii z domu Lech, ur. 

9 października 1949 r. w Tuchowie, gdzie zmarł w dn. 3 

grudnia 2013 r., przeżywszy 64 lata. Spoczywa razem z 
Redemptorystami w ich tuchowskiej kwaterze. Miał dwoje 

rodzeństwa: brata Antoniego i siostrę Józefę. Szkołę 
podstawową oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Rolniczą 

ukończył w Tuchowie, zdobywając zawód ślusarza. W 
wieku 17 lat (1966) został przyjęty do pracy w tuchowskim 

klasztorze. Po odbyciu służby wojskowej, gdzie zdobył 
prawo jazdy kategorii II (1970-1972), powrócił do pracy w 

Klasztorze, zatrudniony jako kierowca. Pracował 
nieprzerwanie w tuchowskim domu zakonnym przez ponad 

47 lat. Jego największym atutem były dyskrecja i 
sumienność w podejściu do powierzanych mu zadań. W 

dniu 12 października 2013 r., z rąk Ojca Wikariusza 
Prowincjała, przyjął dyplom Oblata Zgromadzenia 

Redemptorystów, nadany przez Ojca Generała Michaela 

Brehla. Ogromnie się cieszył tym tytułem i jego duchowymi 
owocami. Żył przecież i pracował wśród Redemptorystów 

przez niemal całe życie. Jego pochowanie wśród Ojców i 
Braci Redemptorystów stało się rzeczą zupełnie naturalną. 

Wszak wśród nich - na wzgórzu lipowym - była jego „druga 
rodzinaʺ. W niej też pozostaje otoczony wdzięczną 

pamięcią i ciepłymi wspomnieniami, jako człowiek prawy, 
Zgromadzeniu ogromnie oddany i wierny Przyjaciel 

Klasztoru. 
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O. Władysław Całka, ur. 4 listopada 1897 r. w Kolanowie, 

w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 

1918 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1925 r. 
Pracował apostolsko w domach zakonnych w Krakowie, 

Wilnie, Toruniu, Gliwicach i Bardzie. Był profesorem w 
Juwenacie, magistrem Nowicjatu braci, superiorem w 

Paczkowie. Miał uzdolnienia literackie, pisał wiersze. 
Pracował wiele w duszpasterstwie jako wikariusz, katecheta, 

spowiednik, kierownik duchowy m. in. Sługi Bożej Rozalii 
Celakówny. Odznaczał się pogodnym usposobieniem, 

prostotą, pokorą oraz szczerą pobożnością. Zmarł w dn. 7 
grudnia 1969 r. w Bardzie, przeżywszy 72 lata. Spoczywa w 

Bochni, rodzinnej miejscowosci, na cmentarzu św. Rozalii. 
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