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Br. kl. Andrzej Orfin (1884-1902) Tuchów (17) 
 
Nowicjusz Andrzej Orfin, ur. 25 października 1884 r. W roku 1902, jako 
juwenista, zachorował na gruźlicę. 11 lipca 1902 r. otrzymał namaszczenie 
chorych. Parę dni później, na ręce O. Antoniego Jedka, już na łożu śmierci, 
w dniu 16 lipca złożył śluby zakonne. Jak zapisał kronikarz, ostatnie chwile życia 
spędził bardzo pięknie, cierpienia swoje ofiarował Panu Bogu, łącząc 
z cierpieniami Pana Jezusa. Zmarł jako nowicjusz kleryk w Tuchowie, 29 lipca 
1902 r., w wieku zaledwie 17 lat. Spoczywa razem ze współbraćmi w Tuchowie.  
 
 
 
 
O. Jan J. Stec (1958-2019) Tuchów (61) 
 

O. Jan Józef Stec, ur. 13 lipca 1958 r.  w miejscowości Łosie, diec. tarnowska. 
Po ciężkiej chorobie zmarł 29 lipca 2019 r. w Tuchowie, dożywszy 61 lat, z 
których w Zgromadzeniu Redemptorystów 38, a w kapłaństwie 33.  Rodzicami 
o. Jana byli Jakub i Franciszka zd. Jarosz. Miał trzy siostry i dwóch braci. W 
1965 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Ropie, zaś po jej 
ukończeniu podjął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Gorlicach. 
Następnie swoją edukację kontynuował w trzyletnim technikum zawodowym, co 
zwieńczone zostało uzyskaniem przez niego świadectwa dojrzałości. W maju 
1979 r. misje parafialne w Ropie prowadzili ojcowie misjonarze redemptoryści z 
Tuchowa. Podczas tychże misji utwierdziło się jego powołanie i zdecydował się 
wstąpić do WSD Redemptorystów w Tuchowie. Swój nowicjat rozpoczął 1 
lutego 1980 r., zaś pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1981 r. Po kilku 
latach formacji przyszedł czas na złożenie ślubów wieczystych, co dokonało się 
15 sierpnia 1985 r. Rok później, dokładnie 15 czerwca 1986 roku, ks. bp Jerzy 
Ablewicz udzielił mu święceń prezbiteratu. Tuż po święceniach o. Jan został 
skierowany do Krakowa, gdzie w Tirocinium Pastoralnym pod kierunkiem o. 
Gerarda Siwka CSsR przygotowywał się do posługi misjonarza. Następnie 
posługiwał misyjnie w Bardzie (1987-1988), w Szczecinku (1988-1991), w 
Toruniu (1991-1994), w Warszawie przy ul. Karolkowej (1994-1999), w 
Głogowie (1999-2001), w Braniewie (2001-2002) oraz w Gliwicach (2002-2019). 
Ostatnie miesiące swojego życia spędził w Tuchowie, dźwigając od kilku lat 
brzemię cięzkiej choroby. Spoczywa w kwaterze Redemptorystów w Tuchowie. 
 
 

https://www.awodka.net/cssr/memores_07.html#Orfin.A
https://www.awodka.net/cssr/memores_14_expectantes.html#Tuchow
https://www.awodka.net/cssr/memores_07.html#Stec.J
https://www.redemptor.pl/zmarl-o-jan-stec-cssr/
https://www.awodka.net/cssr/memores_14_expectantes.html#Tuchow

