Słowa pożegnania Śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka TChr
wypowiedziane przez ks. Krzysztofa Olejnika,
Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
podczas uroczystości pogrzebowych 23 stycznia 2020 r. w Katedrze Łomżyńskiej

„W czasie nowicjatu wyrobiłem sobie przekonanie o moim powołaniu do stanu
zakonnego i kapłańskiego, oraz poznałem i ukochałem ducha i cele Towarzystwa
[Chrystusowego]. Zatem postanowiłem niezłomnie oddać się na wieczną służbę Bogu
w zakonie poprzez złożenie profesji.”
Tymi słowami Ekscelencjo, Świętej Pamięci Księże Biskupie Stanisławie,
argumentowałeś prośbę o dopuszczenie do pierwszych ślubów zakonnych, które złożyłeś
8 września 1952 r. Od tej chwili, przez całe swoje ziemskie życie realizowałeś złożone śluby,
a ich ostateczne wypełnienie dokonało się 17 stycznia, kiedy od zjednoczenia z Chrystusem
na ziemi przez wiarę przeszedłeś do oglądania Go twarzą w twarz w wieczności.
Księże Biskupie Stanisławie, 1 stycznia, w czasie odwiedzin w Twoim mieszkaniu
w Łomży, błogosławiłeś Towarzystwu Chrystusowemu i na moje ręce przekazałeś braterskie
pozdrowienie wszystkim chrystusowcom. Zleciłeś mi również, abym przekazał
wypowiedziane wówczas przez Ciebie słowa: „Jestem dumny z tego, że jestem
chrystusowcem. Panu Bogu dziękuję za przywilej bycia w Towarzystwie Chrystusowym”.
I my dziękujemy Bogu za Twoją osobę i dzieło Twojego życia; za dobro, którego Bóg
udzielał przez Twoją posługę: nam – chrystusowcom i naszym Rodakom żyjącym
na emigracji, Kościołowi i Ojczyźnie. Niech Chrystus Król i Pan, w dalszym ciągu, pomnaża
owoce uczynionego przez Ciebie dobra.
Nie sposób w krótkich słowach ukazać znaczenia Twojej posługi dla Towarzystwa
Chrystusowego jako Wikariusza Generalnego, Wicerektora i wykładowcy Pisma Świętego
w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Ekscelencjo, składamy serdeczne
Bóg zapłać, za ukochanie Towarzystwa Chrystusowego, za troskę o jego rozwój i wymowne
świadectwo braterskiego życia z nami – chrystusowcami - w czasie biskupiego posługiwania.
Jako Biskup Łomżyński, w jednym z wywiadów z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa,
powiedziałeś: „Dopóki żyję, jestem zakonnikiem, który ślubował dozgonnie zachowywać rady
ewangeliczne. Śluby mnie obowiązują, jest tylko inna przestrzeń ich realizacji”.
Chrystusowcy codziennie modlą się za zmarłych słowami: „Daj im, Panie, nagrodę
za trudy i połącz nas z nimi w wiecznej szczęśliwości”. Z nadzieją zbawienia prosimy teraz:
Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, Biskupowi Stanisławowi, daj udział w chwale
swojego Zmartwychwstania i połącz nas z nim w wiecznej szczęśliwości. Amen.

