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01.08 
 

Ks. Ignacy Sobociński, Benonita (1787-1841) Warszawa - Zegrze 
(ok. 54) 

 
Ks. Ignacy Sobociński, ur. w 1787 r. w Warszawie. Jako kleryk 

przynależał do wspólnoty św. Benona. Był jednocześnie 
wykładowcą języka łacińskiego, rachunków, kaligrafii, ortografii 

oraz dyrektorem szkoły przy klasztorze św. Benona. Ówczesne 

władze pruskie zabraniały składania profesji w Zgromadzeniu 
Redemptorystów przed ukończeniem 24 roku życia. Po 

wypędzeniu Benonitów do Kostrzyna powrócił znów do 
Warszawy, gdzie ukończył seminarium u Księży Misjonarzy i w 

1810 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w diecezjalnym 
seminarium w Warszawie jako wykładowca oraz w parafii jako 

administrator. Następnie został proboszczem w Zegrzu w diecezji 
płockiej. Zmarł 1 sierpnia 1841 r. w Zegrzu, w wieku ok. 54 lat. 

 
 

02.08 
 

O. Jan Kraus, Benonita (1750-1796) Czechy - Warszawa (ok. 46) 
 

O. Jan Kraus, ur. w 1750 r. w Czechach. Profesję zakonną 

złożył w 1795 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w 1795 r. 
Zmarł 2 sierpnia 1796 r. w Warszawie, w wieku ok. 46 lat. Był 

socjuszem, magistrem nowicjuszy we wspólnocie Benonitów. 
Przyczyną jego śmierci było zatrucie się pokarmem. 

 
 

03.08 
 

O. Stanisław Wójcik, senior (1903-1985) Ołpiny - Warszawa (82) 
 

O. Stanisław Wójcik, senior, urodził się w dniu 3 kwietnia 1903 
r. w Ołpinach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 24 

sierpnia 1921 r. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1928 r. 
Zmarł w Warszawie 3 sierpnia 1985 r., osiągnąwszy wiek 82 lat. 

Po studiach w Rzymie wykładał prawo kanoniczne i teologię 

moralną w Tuchowie. W roku 1947 został wybrany na Kapitułę 
Generalną do Rzymu. Był rektorem, redaktorem czasopisma 

Homo Dei. Pisał wiele artykułów z dziedziny prawniczo-moralnej, 
biblijnej i liturgicznej. Jego dziełem jest tłumaczenie Księgi 

Psalmów (1947). Współpracował z Warszawską Kurią 
Prymasowską. Był dobrym kaznodzieją ludowym. Miał zdolność 

obserwacji, plastycznego i barwnego przedstawiania każdej 
sytuacji. Był zakonnikiem wielkiej wiary, autentycznej 

pobożności, ogromnie pracowitym i oddanym całkowicie w 
służbie Zgromadzeniu i Kościołowi. 
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