
 

Z OGROMNYM ŻALEM ŻEGNAMY: 
ŚP. KSIĘDZA PROFESORA STANISŁAWA WARZESZAKA,(1958-2017) 

 

my wszyscy,  lekarze zrzeszeni w Oddziale Mazowieckim Katolickiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich błogosławionej dr Ewy Noiszewskiej.  
 

Ksiądz Stanisław był od kwietnia 2016 r. Asystentem Kościelnym naszej organizacji.  

Rok temu  z inicjatywy ks. Stanisława jej działalność stała się bardziej intensywna. Po 

wyborze nowego kierownictwa Oddziału ks. Stanisław przygarnął nas do parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach, gdzie był proboszczem. Spotykaliśmy się 

tam co miesiąc, nasze zebrania rozpoczynały się Mszą Św. po której spotykaliśmy się z 

parafialnym Ośrodku Duszpasterskim „Immaculata”. Ksiądz profesor nie opuszczał 

żadnego z zebrań, uczestniczył w dyskusjach, objaśniał naukę Kościoła, zapraszał do 

posiłku, sam serwował herbatę i kawę. Uśmiechnięty i gościnny nigdy nie okazywał 

zmęczenia czy zniecierpliwienia. 

Podczas ostatniego zebrania nasza sala spotkań została upiększona wizerunkiem św. 

Joanny Beretty Molli z relikwią, której autentyczność  potwierdził Arcybiskup 

Mediolanu.  

Ks. Stanisław nagle nas osierocił, ale jesteśmy przekonani, że  zostawił nas pod Jej 

opieką. Prosimy teraz Świętą Joannę patronkę obrońców życia o wstawiennictwo u 

Najwyższego Boga za duszę Księdza Profesora. Niech wyjedna Mu wieczne zbawienie, 

wynagrodzi dobre uczynki i dzieła, które po sobie zostawił. 

A my będziemy pamiętać uśmiechniętą, spokojną twarz, Jego dobroć i szlachetność,  

wewnętrzny spokój, zatroskanie problemami pacjentów i tych, którzy troszczą się o 

ich zdrowie i życie.   

Będziemy pamiętać indywidualne rozmowy, podczas których mogliśmy Mu powierzać 

swoje troski i problemy. Pochylał się nad nimi nie licząc swojego czasu, z dobrocią i 

miłosierdziem.  

Trudno będzie bez Niego, trzeba będzie, pamiętając o jego radach, wskazówkach i 

opiece kontynuować działalność  poświęconą  lekarskiemu powołaniu, poszerzaniu 

wiedzy i  kształtowaniu sumień.  

Drogi Księże Stanisławie odpoczywaj w pokoju wiecznym ! 

Prof. Bogdan Chazan , Prezes Stowarzyszenia, w imieniu lekarzy KSLP OM 

 

28.08.2017  Warszawa- Wrzeciono 

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 

Ul. Przy Agorze 9,  Msza św. pogrzebowa  godz. 16:00 



 

 

 
 

 

 

TRUDNO TO DO MNIE DOCIERA, 

ŻE  NASZ  DUSZPASTERZ  KS.  STANISŁAW  NAS OPUŚCIŁ. 

 

 

Był dla mnie bardzo dobry, można powiedzieć jak ojciec umiał być blisko 

człowieka, pokorny, mądry, troskliwy kapłan. Tak bardzo dbał żebyśmy się dobrze 

czuli na tych spotkaniach Stowarzyszenia; potrafił mądrze puentować temat, 

przybliżać nam naukę Kościoła, ale też nosił krzesła, szklanki , nalewał wodę, 

częstował ciastkami. Z każdym chciał porozmawiać serdeczny uśmiechnięty, gościnny 

jakby nigdy nie był zmęczony, czy z niecierpliwiony tyloma sprawami i spotkaniami 

ludzi. Dla mnie to wzór kapłana, proboszcza, profesora… będzie mi go bardzo 

brakowało, nawet trudno mi sobie wyobrazić spotkania Stowarzyszenia bez X. 

Stanisława udziału 

Nie zmienimy wyroków Boskich 

 

Niedawno zginął w górach w Alpach szwajcarskich bliski mi duchowo i znany 

pewnie wielu ks. Krzysztof Grzywocz, nie znaleziono go pomimo 6 dni poszukiwań to 

bardzo przykre i ciężkie do przyjęcia w tym samym tygodniu kolejna śmierć, taka 

niespodziewana, za szybkie te pobory na stronę do wieczności 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju. Niech Pan 

przyjmie ich do chwały i wynagrodzi naręcza dobrych uczynków, pięknych dzieł, które 

zostawili po sobie. Jezu ufamy Tobie 

 

Dr Krzysztof Chabros, KSLP OM 



 

 
 

JESTEŚMY  POGRĄŻENI W SMUTKU PO NAGŁEJ ŚMIERCI NASZEGO 

DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA. 

24.08. 2017 ROKU , w czwartek, odszedł nagle do Domu Ojca: 

Śp. KS. PROF. DR HAB. STANISŁAW WARZESZAK (1958-2017) 

 

 Z bólem serca rozstajemy się z Kapłanem - Przyjacielem Środowiska Medycznego 

Świętej Rodziny oraz wielu lekarzy i pielęgniarek, a przez ostatni rok Asystentem 

Kościelnym Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.  

Ksiądz Profesor, wykładowca UKSW pełnił kilka lat funkcję Krajowego 

Duszpasterza Służby Zdrowia w Polsce (2012-2016) Organizował co roku Pielgrzymkę 

Służby Zdrowia na Jasnej Górze oddając nas pod opiekę Matki Bożej.  Był częstym i 

szczególnym gościem podczas licznych spotkań z medykami, na Zaciszu , na 

Wrzecionie, w Kościele Sióstr Wizytek i w Katedrze Praskiej. Jesteśmy wdzięczni, za 

otwartość serca śp. ks Stanisława, stałą formację duchową, teologiczną i bioetyczną. 

Za coroczną ewangeliczną refleksję w dniach Triduum Świętego Łukasza. Za radosną 

obecność, mimo licznych zajęć, choćby kilku minutową na każdych Rekolekcjach 

Służby Zdrowia. Dziękujemy za opiekę duchową nad lekarzami, kapłańskie 

towarzyszenie w rozterkach duchowych. Za napisane osobiście książki zakresu 

bioetyki, którymi dzielił się na spotkaniach z nami. Dziękujemy za zaproszenie do 

Ogrodu Maryi, który utworzył w swojej Parafii  jako piękną przestrzeń modlitwy i 

spotkania. Za planowanie utworzenia Poradni Bioetycznej na Wrzecionie. Ufamy, że 

rozkwitnie i zaowocuje ta pełna poświęceń posługa śp. Proboszcza Parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie w Warszawie, gdzie co miesiąc gościł 

członków Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i 

współorganizował  spotkania Środowiska Medycznego. Dziękujemy za stałą zachętę 

do integracji i duchowego rozwoju środowiska medycznego.  

Ufamy, że, śp. Ks. profesor Stanisław, Nasz Przyjaciel, już osiągnął cel, do 

którego wytrwale nas prowadził. Ufamy, że niezgłębione Miłosierdzia Boga sprawi, że 

będzie naszym orędownikiem w niebie, w naszej pracy z pacjentami i nieustannym 

doskonaleniu ducha. 

Żegnamy śp. Ks. prof.  Stanisława Warzeszaka, na Mszy św. pogrzebowej: 

 28.08. 2017 r. o godz. 16:00,  w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie 

w Warszawie, ul Przy Agorze 9. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, 

a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki 
 

Grażyna Rybak, Delegat KSLP OM, ŚMŚR 

w imieniu Warszawskiej Służby Zdrowia: Środowiska Medycznego Świętej Rodziny,  i  

Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy 

Noiszewskiej  


