
O. Stanisław Ignacy Wzorek urodził się w dn. 27 lipca 1959 r. w Tuchowie, w rodzinie
Piotra i Anny zd. Suchan. Przynależał do parafii św. Jakuba, gdzie został ochrzczony.
Wzrastał w cieniu sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. W 1977 roku ukończył
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Tuchowie, którą w 1980 roku uwieńczył maturą w
technikum. Po wstąpieniu do seminarium Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w
Tuchowie, odbył nowicjat w Lubaszowej i złożył pierwszą profesję w dn. 2 lutego 1982 w
tuchowskim sanktuarium. Tutaj też złożył śluby wieczyste, w dn. 15 sierpnia 1986 roku.
Rok później, wyświęcony na kapłana, przez ręce abpa Jerzego Ablewicza w tym samym
rodzinnym sanktuarium, w dn. 31 maja 1987 roku, podjął pracę duszpastersko-misyjną w
Prowincji. Ukończył najpierw tirocinium kaznodziejskie w Krakowie (1987), a potem
pracował we wspólnotach w Głogowie (1988-1991) i w Gliwicach (1991-1992). Kiedy
pojawiła się wymarzona możliwość zrealizowania powołania w formie misji
zagranicznych, został posłany do Ameryki Południowej. W dn. 14 lipca 1992, w wieku 33
lat przybył do Boliwii. Pracował najpierw w Tupizie (1992-1996), a potem w Santa Cruz
(1996-2004), gdzie był proboszczem i radnym zarządu. Po odbyciu studiów w Hiszpanii i
uzyskaniu stopnia magistra z zakresu teologii moralnej (2004-2007), powrócił do
Prowincji Boliwijskiej, gdzie podjął pracę we wspólnotach w Tarija (2007), w Oruro (2008),
ponownie w Tarija (2011) i w Santa Cruz (2012). Wybrany do posługi Wikariusza
prowincjalnego na lata 2019-2022, przeniósł się do wspólnoty w Vallegrande. Był tu
jednocześnie przełożonym wspólnoty i proboszczem przy parafii Najsłodszego Imienia
Jezus. Zmarł nagle, w dn. 17 marca 2020 roku, po ostrym ataku niewydolności serca,
połączonym z komplikacjami krążeniowo-oddechowymi. Przeżył niemal 60 lat, z których
38 w ślubach zakonnych, a prawie 33 w kapłaństwie. Spoczywa w Vallegrande, miejscu
swojej ostatniej posługi.

Requiescant in pace. Amen

In Congregatione

O. Leon Dziemecki (1922-1985) Toruń - Gdynia (63)
O. Jeferson dos Santos Leite (1981-2013) Ecoporanga/Brazylia (32)
---

O. Leon Dziemecki, ur. 22 lutego 1922 r. w Toruniu. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia
1949 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1956 r. Zmarł w Gdyni 18 marca 1985
r., w wieku 63 lat. Spoczywa w Toruniu. Pracował w Głogowie, Elblągu oraz Braniewie
jako misjonarz, duszpasterz, rektor wspólnoty. Był katechetą. Miał szczególny dar
podejścia do młodzieży, znakomicie prowadził ministrantów, z gorliwością zabiegał o
powołania do naszego Zgromadzenia. 
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