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W poniedziałek, 30 listopada 2015 r. w Tuchowie zmarł o. Stanisław Stańczyk CSsR senior, nasz były
prowincjał, biblista, wykładowca, duszpasterz, tłumacz ksiąg Pisma Świętego na język polski w
wydaniach Biblii Tysiąclecia (Lb, Oz, Ha), Biblii Poznańskiej (Joz, 1 i 2 Krn, Rt) i Komentarzy Biblijnych
KUL (Rt). Był doktorem teologii biblijnej, posiadał licencjat nadany przez Papieski Instytut Biblijny w
Rzymie.

Przeżył lat 90, w zgromadzeniu zakonnym 68, a jako kapłan 63 lata.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w środę, 2 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej w
Tuchowie k. Tarnowa. O godz. 12.30 wprowadzenie ciała śp. o. Stanisława do tuchowskiej bazyliki.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

O. Stanisław Stańczyk sen.  urodził się 12.05.1925 r. w
Szynwałdzie pod Tarnowem. Pierwsze śluby zakonne w
Zgromadzeniu Redemptorystów złożył 02.08.1947 r. a
profesję wieczystą 02.08.1950 r. Święcenia kapłańskie
przyjął 22.06.1952 r. w Tuchowie.

Kraków (1953-1955) – student Uniwersytetu Jagiellońskiego
(biblistyka).

Toruń (1955-1957) – wykładowca introdukcji biblijnej,
archeologii oraz języka hebrajskiego w Niższym Seminarium
Duchownym Redemptorystów.

Tuchów (1957-1967) – wykładowca egzegezy biblijnej
Starego Testamentu, introdukcji biblijnej, archeologii i języka
hebrajskiego w WSD Redemptorystów oraz proboszcz
parafii Nawiedzenia NMP. W międzyczasie doktorat z
zakresu biblistyki na KUL-u Wartości historyczne
qumrańskiego Peszer do Księgi Habakuka, napisany pod
kierunkiem ks. prof. Stanisława Łacha oraz rekolekcjonista
parafialny i zakonny.

Rzym (1967-1969) – udział w Kapitule Generalnej, po której
pozostał na drugą sesję Kapituły. W międzyczasie licencjat z biblistyki na Papieskim Instytucie Biblijnym w
Rzymie.

Warszawa (1969-1972) – Prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Tuchów (1972-1990) – wykładowca Starego Testamentu. W tym czasie: prowadzenie rekolekcji parafialnych i
zakonnych oraz nadzór i zbieranie środków na budowę domu wypoczynkowego redemptorystów w Kościelisku.

Od 1995 – kapelan sióstr zakonnych w różnych klasztorach Bawarii oraz doraźna pomoc duszpasterska w
różnych parafiach archidiecezji monachijsko-fryzyńskiej.

Neumarkt (2004-2005) – pomoc w duszpasterstwie sanktuaryjnym (Niemcy).

Rok 2005 – przejście w stan emerytalny.

Oberpullendorf (2008-2009) – tymczasowy pomocnik w duszpasterstwie (Austria).
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Lubaszowa (2009-2013) – emeryt i niestrudzony pomocnik w duszpasterstwie.

Tuchów (2013-2015) – ostatni etap życia.
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