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Oblat Czesław Osika (1944-2019) Tuchów – Lubaszowa (74) 
 

 
Pan Czesław Osika, oblat Zgromadzenia Redemptorystów, zmarł w 
Lubaszowej 13 kwietnia 2019 r., w wieku 74 lat. Urodził się 4 

grudnia 1944 roku w Tuchowie. Miał trzech braci i jedną siostrę. W 
dn. 28 kwietnia 1968 roku, w kaplicy domu nowicjatu w Lubaszowej, 

zawarł ślub kościelny z Krystyną, z domu Szczepańską. Wychowali 
razem 4 córki i 2 synów. Mieli 10 wnuczek i 2 wnuków. Należąc do 
tradycyjnych rodzin katolickich, starali się przekazać chrześcijańskie 

wartości swoim dzieciom i wnukom.  
Czesław od dziecka związany był z redemptorystami. Jego ojciec był 

jednym z budowniczych obecnego domu nowicjatu w Lubaszowej. 
Sam, jako młody chłopak, pomagając w budowie, nawiązał wiele 
przyjaźni z ówczesnymi klerykami. Po ukończeniu szkoły wyjechał 

do Krakowa, gdzie pracował przez 2 lata jako kucharz w klasztorze 
redemptorystów przy ul. Zamoyskiego 56. Od 1964 r. odbywał 

dwuletnią zasadniczą służbę wojskową w 62 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego w Poznaniu.  

Przyszły Oblat Zgromadzenia, od 1984 r. był zaangażowany w 
budowę kościoła św. Gerarda w Lubaszowej, udzielając się w 
„Komitecie budowy kościoła”, a po powstaniu parafii – w Radzie 

Parafialnej. Przez 8 lat w domu Czesława odbywały się lekcje religii. 
Od powstania parafii w 1999 r. był też kościelnym, pomagając 

proboszczom w obsłudze kościoła i w pracy duszpasterskiej, co przez 
wiele lat czynił honorowo, a często z innymi członkami rodziny w 
sposób przekraczający zwyczajną troskę o kościół. Był też zelatorem 

żywego różańca. Oprócz zaangażowania w życie parafii związany był 
również z naszą wspólnotą zakonną. Często służył wszelką pomocą 

w różnorakich pracach czy remontach i czynił to zawsze z wielkim 
zaangażowaniem.  
Dlatego, na prośbę wspólnoty redemptorystów w Lubaszowej, 

Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów o. Michael 
Brehl, nadał panu Czesławowi i innym wspólpracownikom klasztoru, 

honorowy tytuł oblata Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. 
Dyplomy wręczył o. Prowincjał Janusz Sok podczas Eucharystii w 
uroczystość Objawienia Pańskiego, w dn. 6 stycznia 2018 roku. Pan 

Czesław przez wiele lat walczył z chorobą nowotworową. Częste 
wizyty w szpitalu, chemioterapie i inne zabiegi znosił w duchu wiary, 

składając swoje cierpienia dla dobra parafii św. Gerarda i za 
redemptorystów na Lubaszowej.  
Kiedy zmarł, nad ranem, w dn. 13 kwietnia 2019 roku, zaopatrzony 

sakramentami św. i otoczony modlitwą najbliższych, jego pogrzeb 
zgromadził niemal całą parafię św. Gerarda. Spoczywa na cmentarzu 

w Tuchowie . 
 
 

 


