
20.05 

Br. Wacław - Stanisław Janik (1930-2015) Łopoń - 
Tuchów (85) 

 
 
Br. Wacław - Stanisław Janik, ur. 14 stycznia 1930 r. w 

Łoponiu k. Wojnicza, w diecezji tarnowskiej. Profesję 
zakonną złożył 2 sierpnia 1951 r., a wieczystą 2 sierpnia 

1957 r. Zmarł 20 maja 2015 r. w Tuchowie, w wieku 85 lat. 
Posługiwał w Toruniu, Krakowie, Tuchowie, Bardzie, 
Wrocławiu, Braniewie i Rzymie (słynny fratello Vences). 

Ostatnie 23 lata (1992-2015), spędził ponownie w Tuchowie. 
Z oddaniem zajmował się domem i przybywającymi gośćmi. 

Był zwłaszcza krawcem, ale pełnił też posługę zakrystianina i 
opiekuna refektarza. Szczególnym rysem duchowości br. 
Wacława było oddanie się modlitwie oraz ludziom ubogim i 

skrzywdzonym, którzy przybywając do klasztoru, zawsze 
mogli liczyć na jego pomoc. 

 
 

21.05 
Br. kl. Marian Szypuła (1901-1922) Skoczów - Tuchów (21) 
O. Kazimierz Smoroński (1889-1942) Nowe Rybie - 

Auschwitz (53) 
 

 
 
Br. kl. Marian Szypuła, ur. 15 września 1901 r. w 

Skoczowie na Śląsku. Profesję zakonną złożył 23 
października 1919 r. Zmarł 21 maja 1922 r. w Tuchowie. 

Chorobę, która przyczyniła się do przedwczesnej śmierci, 
znosił z pogodą i w zjednoczeniu z Bogiem. Przeżył 21 lat. 
 

 
 

O. Kazimierz Smoroński, ur. 18 listopada 1889 w Nowym 
Rybiu, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 
sierpnia 1906 r. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 

1911 w Krakowie. Zmarł 21 maja 1942 r. w niemieckim 
obozie zagłady w Auschwitz. Przebywał w Maksymówce, 

Tuchowie, Krakowie. Studiował Pismo Święte w Rzymie, 
osiągając stopień licencjatu. Był 
wykładowcą, redaktorem, duszpasterzem. Powołał do życia 

czasopismo Homo Dei. Niezmiernie pracowity, obdarzony 
talentem organizacyjnym, kierował owocnie 

stowarzyszeniami: Dziecięctwa Pana Jezusa, Rozkrzewiania 
wiary. Dużo czasu poświęcał pracy w kościele. Szczególną 
opieką otaczał upośledzonych. Aresztowany przez Niemców 

został wysłany do obozu zagłady w Auschwitz, gdzie 
został zamordowany i spalony, w wieku 53 lat. Jego proces 

beatyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 roku. 
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