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Przy ołtarzu od lewej: Ks. Biskup Wiesław Szlachetka Biskup Pomocniczy Archidiecezji
Gdańskiej, Ks. Biskup Janusz Ostrowski Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej,
Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, Ks. Biskup Ryszard Kasyna
Biskup Diecezjalny Pelpliński oraz Ks. Biskup Zbigniew Zieliński Biskup Pomocniczy
Archidiecezji Gdańskiej.
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Ze smutkiem powiadamiamy,
że dnia 27 listopada 2019 roku
odszedł do Domu Miłosiernego Ojca
w 56 roku życia i 30 roku kapłaństwa

śp.
Ksiądz Kanonik dr Wiesław Stolc
ur. 6 września 1964 roku

MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA

w intencji Zmarłego Księdza Kanonika Wiesława
będzie sprawowana
w czwartek, 5 grudnia 2019 roku o godz. 11.00
w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Trąbkach Wielkich
(Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej)
Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpi przejście na cmentarz parafialny w Trąbkach Wielkich,
gdzie odbędzie się pochówek
Requiescat in pace

POŻEGNALIŚMY NASZEGO KOLEGĘ KAPŁANA

W czwartek, 5 grudnia 2019 roku w sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich pożegnaliśmy śp.
Ks. Kanonika dra Wiesława Stolca. Dzień wcześniej, w środę wieczorem zgromadziliśmy się jako koledzy
rocznikowi święceń na „kameralnej” Mszy świętej za naszego zmarłego Kolegę. To było szczególne
przeżycie dla każdego z nas.
Czwartkowe uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Wiesława były podziękowaniem Panu Bogu za dar życia
i kapłaństwa naszego Kolegi. Mszę świętą sprawowało pięciu Księży Biskupów. Eucharystii przewodniczył
Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański. Bardzo głębokie kazanie pogrzebowe wygłosił
Ks. Biskup Zbigniew Zieliński [dziękuję za tekst kazania, który umieściłem w całości w tej gazecie]. Obecni
byli także: Ks. Biskup Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński, Ks. Biskup Wiesław Szlachetka i Ks. Biskup
Janusz Ostrowski z Olsztyna (kolega śp. Ks. Wiesława), który poprowadził uroczystość pogrzebową na
cmentarzu w Trąbkach Wielkich. Mszę świętą koncelebrowało także kilkudziesięciu kapłanów (w tym
koledzy z roku studiów Ks. Wiesława).
Niniejsza gazeta parafialna niech będzie skromną pamiątką, którą pozostawiam po odejściu śp. Ks.
Wiesława Stolca. Raz jeszcze bardzo dziękuję Ks. Biskupowi Zbigniewowi Zielińskiemu za przesłany tekst
kazania wygłoszonego podczas Mszy świętej pogrzebowej. Słowa Ekscelencji muszą pozostać także w naszej
świadomości! W gazecie zamieszczam także trzy szczególne fotografie. Pierwsza została wykonana po
Mszy świętej prymicyjnej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w jego kaplicy prywatnej w Watykanie (9
czerwca 1990 roku). Druga fotografia to nasza pamiątka z jubileuszu 25. rocznicy święceń kapłańskich
(19 maja 2015) i trzecia została wykonana z okazji ostatniej, 29. rocznicy naszych święceń (19 maja
2019), której przewodniczył śp. Ks. Kanonik dr Wiesław Stolc.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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Kazanie Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Zbigniewa
Zielińskiego wygłoszone na Mszy świętej pogrzebowej
za śp. Ks. Kanonika dra Wiesława Stolca, Wiceoficjała
Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Kościół pw.
Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich, 5 grudnia
2019 roku, godz. 11.00.

DO KOŃCA ZACHOWAŁ POGODĘ DUCHA
I ŻYŁ NADZIEJĄ
Niech będą przepasane biodra wasze
i zapalone pochodnie.
A wy bądźcie podobni do ludzi
oczekujących swego pana,
kiedy z uczty weselne powróci,
aby mu zaraz otworzyć gdy nadejdzie i zakołacze.
[Łk 12, 35]

Księże Arcybiskupie Metropolito, Księże
Biskupie Ryszardzie biskupie pelpliński,
Księże Biskupie Januszu i Wiesławie, wielebni
Księża pleno titulo z księdzem proboszczem
tutejszej wspólnoty parafialnej oraz Oficjałem
Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego i jego
współpracownikami na czele, księża kursowi
zmarłego, osoby życia konsekrowanego,
droga rodzino Księdza Kanonika Wiesława:
Pani Agnieszko Mamo Księdza Wiesława,
rodzeństwo: Jerzy, Grażyno, Sabino –
z rodzinami, siostry i bracia w Chrystusie
Panu.
Na styku kończącego się i rozpoczynającego
się w liturgii roku przeżywamy odejście
do Domu Ojca naszego brata Księdza
Kanonika doktora Wiesława Stolca, kapłana
Archidiecezji
Gdańskiej,
Wiceoficjała
Trybunału Metropolitalnego Gdańskiego.
Współbrzmią z wymową adwentu słowa
z liturgii pogrzebowej:
Niech będą przepasane biodra wasze
i zapalone pochodnie.
A wy bądźcie podobni do ludzi
oczekujących swego pana,
kiedy z uczty weselne powróci,
aby mu zaraz otworzyć gdy nadejdzie
i zakołacze. [Łk 12, 35]
Są one przypomnieniem wpisanej w ludzkie
życie pielgrzymki na spotkanie ze Stwórcą,
z ręki którego wyszliśmy, a który – jak napisze
św. Paweł Apostoł:
przygotował tym, którzy Go miłują
[tak] wielkie rzeczy, których
ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć.
[por. 1 Kor 2, 6]
Wcześniej, w tym samym fragmencie 1.
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Listu do Koryntian jego autor, zafascynowany
głoszeniem Ewangelii i ubogacony jej
mądrością, dzieli się swoimi przeżyciami:
…przyszedłszy do was, bracia, nie
przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością
głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem
bowiem, będąc wśród was, nie znać
niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa,
i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami
w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem.
A mowa moja i moje głoszenie nauki nie
miały nic z uwodzących przekonywaniem
słów mądrości, lecz były ukazywaniem
ducha i mocy, aby wiara wasza opierała
się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy
Bożej. [1 Kor 2, 1-5]
Także te słowa współgrają z przeżywaną
przez nas, w tym trąbkowskim sanktuarium
maryjnym, modlitwą za naszego zmarłego
brata. Ilustrują w dużym stopniu to jak on żył
– tak, jakby bał się przysłonić sobą głoszoną
swym kapłaństwem Chrystusową Ewangelię.
Zanim jednak dorósł do tego zadania…
Śp. Ksiądz Kanonik Wiesław Stolc urodził
się 6 września 1964 roku w Sobowidzu,
jako najmłodsze dziecko Józefa i Agnieszki
z domu Karasek. Wraz z bratem i dwiema
siostrami wychowywany był w atmosferze
wiary i praktyk religijnych. Został ochrzczony
w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach
Wielkich. W rodzinnej parafii przez 11 lat
posługiwał jako ministrant i lektor. Wiesław
Stolc uczęszczał do Szkoły Podstawowej
w Ełganowie i Technikum Łączności
w Gdańsku.
Przy okazji pogrzebu swego ojca Józefa,
który przeżywaliśmy przed ponad trzema laty
także tu w Trąbkach Wielkich wspominał:
Pamiętam z dzieciństwa, że dla nas jako
dzieci – z Mamą – był wzorem życia wiarą,
modlitwą. Nie przypominam sobie, by
kiedykolwiek opuścił Mszę świętą niedzielną
czy świąteczną. Z dzieciństwa pamiętam też
nas wszystkich w domu modlących się razem
na klęczkach - różaniec w październiku,
wspólnie śpiewane Gorzkie Żale w Wielkim
Poście..., a do kościoła było 3 km.
Oczywiście ślub moich rodziców był w tym
samym kościele w Trąbkach Wielkich mama pochodzi z Czerniewa, należącego
do parafii. Związek błogosławił ówczesny
proboszcz ks. Feliks Głowienka (nota bene
był proboszczem w Trąbkach od 1926 roku
do śmierci w 1979 roku - 53 lata).
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Trzy dni przed śmiercią zaniemógł. Zmarł
w szpitalu 7.04.2016 roku przeżywszy 91 lat.
– Ksiądz Wiesław podobnie, do końca, do
ostatnich chwil był aktywny. Wspominają
pracownicy GTM jak w ostatni piątek słaniając
się na nogach przyszedł do Trybunału żeby
odbyć umówione przesłuchanie.
Wróćmy
jednak
do
jego
młodości
i do jego dorastania do odkrycia powołania
kapłańskiego. Egzamin dojrzałości zdał
w 1984 roku i w tym samym roku złożył
dokumenty do Biskupiego Seminarium
Duchownego w Gdańsku Oliwie.
Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1990
roku z rąk Biskupa Tadeusza Gocłowskiego
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po
święceniach
pracował
jako
wikariusz
w parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku
Zaspie (1990-1992). Z dniem 1 lipca 1992
roku został skierowany na specjalistyczne
studia z zakresu prawa kanonicznego,
które odbył na Papieskim Uniwersytecie
Laterańskim w Rzymie. Studia ukończył
uzyskaniem doktoratu w czerwcu 1998
roku. Z dniem 23 września 1998 roku został
zamianowany Wiceoficjałem w Gdańskim
Trybunale Metropolitalnym. Jednocześnie
pełnił posługę pomocy duszpasterskiej
w parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku
Zaspie (1998-2006), potem w parafii pw.
Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie
(2006-2011) i w parafii pw. Św. Stanisława
Biskupa w Gdańsku Wrzeszczu (2011-2019).
Na koniec zamieszkał w kurialnym domu
w Oliwie. W roku 2014 śp. Ksiądz Wiesław Stolc
pełnił także obowiązki Oficjała Gdańskiego
Trybunału Metropolitalnego.
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj
Leszek Głódź doceniając zaangażowanie
i kapłańską posługę Księdza Wiesława nadał
mu tytuł kanonika włączając go w 2016
roku do Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej
w Gdańsku Wrzeszczu.
Śp.
Ksiądz
Kanonik
Wiesław
Stolc
z zaangażowaniem i profesjonalizmem
wypełniał powierzone mu zadania duszpasterskie i sądowe przez 21 lat posługując
w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym
gdzie rzetelnie i fachowo wykorzystywał
posiadaną
wiedzę
z
zakresu
prawa
kanonicznego oraz zdobyte doświadczenie.
W pamięci kapłanów i wiernych pozostaje
człowiekiem
otwartym,
rzeczowym,
zawsze chętnym do pomocy, skromnym
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i pokornym. Cechował się otwartością na
drugiego człowieka, dzięki temu w krótkim
czasie zaskarbił sobie ogromną życzliwość
pracowników Kurii, w budynku której
mieszkał zaledwie tydzień, a gdy wyjeżdżał
z tego domu do Hospicjum – pracownicy
żegnali go ze łzami w oczach. Miał szczególne
poczucie humoru, a jego miarą były trafne
i inteligentne dowcipy.
Przez długich 9 lat zmagał się z chorobą,
co nie przeszkadzało mu ofiarnie angażować
się w posługę kapłańską. W ostatnim czasie
krzyż choroby wiązał się z cierpieniem.
Pomimo to pozostawał człowiekiem pełnym
życia i nadziei.
Doświadczony
w
ostatnich
dniach
cierpieniem, do końca zachował pogodę
ducha i żył nadzieją. Nie mówił o śmierci, ale
ją czuł, przygotował się na śmierć. W ostatniej
rozmowie – w Hospicjum – powiedział, że
się boi, ale bardziej kolejnych odwiedzin
w szpitalu niż śmierci! I – jak to Wiesław –
serdecznie się uśmiechnął.
Śp. Ksiądz Kanonik dr Wiesław Stolc
zmarł 27 listopada 2019 roku, w godzinach
porannych, w Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym w Gdańsku, w wieku 55 lat,
w 30 roku kapłaństwa. Leżący obok pacjent
powiedział: „od razu było czuć, że był
dobrym człowiekiem” – a znali się zaledwie
kilkanaście godzin – w tym kilka z nich było
agonią.
Jego uroczystości pogrzebowe odbywają
się w pierwszy czwartek miesiąca – w dzień
kapłański, a także w dniu rocznicy śmierci
biskupa Kazimierza Kluza [1982] – jednego
z najserdeczniej wspominanych kapłanów
naszej
diecezji.
Młodzież
uwielbiała
bierzmowania z jego udziałem, a wspólnoty
parafialne zawsze cieszyły się z przeżywania
uroczystości z jego udziałem – zawsze
pozostawiał po sobie wspomnienie mądrych
kazań i serdecznej atmosfery. Pogodny
i skromny zarazem. Sam wspominam
bierzmowanie 13 maja 1981 roku [sic!]
w kościele Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Gdańsku Brętowie.
Każdy pogrzeb to okazja do pochylenia się
nad życiem odchodzącego do wieczności, ale to
także jakieś szczególne przesłanie skierowane
do nas, którzy w nim uczestniczymy, „bo
nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera
dla siebie!”. Jako tu zgromadzeni – na
pogrzebie Księdza Wiesława, mamy zatem
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okazję do pełniejszego odkrycia daru życia
oraz kapłaństwa – także w jego społecznym
wymiarze, nie tylko jako życiowej drogi
Księdza Wiesława, ale także kapłaństwa
jako daru Boga dla wspólnoty Kościoła, dla
każdego z nas. Autor Listu do Hebrajczyków
przypomina nam, że „każdy kapłan
z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany
w sprawach odnoszących się do Boga […].
I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz
tylko ten, kto jest powołany przez Boga.”
[Hbr 5, 1-4].
Ksiądz Wiesław jest przykładem dla
nas, którzy wiele razy - między innymi
w pogrzebowych egzortach – mówimy
o śmierci, o wieczności, byśmy mówiąc o tej
drodze innym, sami wiedzieli którędy ona
prowadzi i sami mieli odwagę nią iść, byśmy
chcąc innym dodać siły – sami ją mieli –
w myśl starochrześcijańskiej maksymy:
„karmię was tym, czym sam żyję!”
Śmierć księdza rodzi wiele myśli – także
i takich: liczymy ilu w tym roku zmarło,
ilu wstąpiło do seminarium, wykonujemy
arytmetyczne spekulacje, jednak ważniejszy
jest rachunek z samym sobą, zawierający się
w pytaniu ot chociażby postawionym przez
ks. Jana Twardowskiego:
Czy własnego kapłaństwa się boję,
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Czy własnego kapłaństwa się lękam
i czy przed kapłaństwem w proch padam,
i czy przed kapłaństwem klękam?
I czy naszą odpowiedzią są jego dalsze
słowa:
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą?
Ale rodzi się także pytanie skierowane
do całej wspólnoty Kościoła: czy jako
wierni obficie i w pełni korzystamy
z tego anielskiego daru – choć uosobionego
w „glinianych naczyniach” – jakim jest
kapłaństwo z bogactwem sakramentalnej
i duszpasterskiej posługi?
Właśnie dlatego szczególnego znaczenia
nabierają słowa dzisiejszych czytań.
Wymowa
adwentowego
czasu
oraz
przeżywanego pożegnania naszego barta
niech
zaowocują
głębszym
pojęciem
słów w tym czasie rozbrzmiewających ze
szczególna mocą:
„Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie”. [1 Kor 2, 40] Amen.

Ks. Biskup ZBIGNIEW ZIELIŃSKI
Trąbki Wielkie, 5 grudnia 2019 roku
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Watykan, 9 czerwca 1990 roku. Audiencja dla Neoprezbiterów Gdańskich A.D. 1990 u Ojca Świętego Jana Pawła II po skończonej
Mszy świętej prymicyjnej w prywatnej kaplicy papieskiej. Od lewej: ks. Marek Wirkus, ks. Piotr Pawliszak, ks. Zdzisław Róż, ks. Andrzej
Sowiński, ks. Piotr Radzik, Ojciec Święty Jan Paweł II, ks. Marek Kapusta, ks. Adam Żaczek, ks. Krzysztof Homoncik i ks. Wiesław Stolc.
Wówczas w pielgrzymce do Rzymu nie uczestniczyli: ks. Andrzej Wilczewski i ks. Jarosław Urbański.
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Zakrystia Archikatedry w Gdańsku Oliwie, 19 maja 2015 roku. Po skończonej Mszy świętej z okazji jubileuszu 25. lecia
święceń kapłańskich księży gdańskich A.D. 1990. Od lewej: ks. Wiesław Stolc, ks. Andrzej Wilczewski, ks. Andrzej Sowiński, Ks.
Biskup Wiesław Szlachetka, ks. Jarosław Urbański, ks. Zdzisław Róż, Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański,
Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, ks. Krzysztof Homoncik, ks. Piotr Radzik, ks. Marek Kapusta i ks. Marek Wirkus.

Gdańsk Ujeścisko, kościół św. Ojca Pio, 19 maja 2019 roku. Jubileusz 29. rocznicy święceń kapłańskich księży gdańskich
A.D. 1990. Ostatnia Msza święta ,,rocznicowa” z udziałem ks. Wiesława Stolca. Od lewej: ks. Andrzej Wilczewski, ks. Piotr
Radzik, ks. Marek Wirkus, ks. Krzysztof Homoncik, ks. Zdzisław Róż, ks. Marek Kapusta, ks. Jarosław Urbański, ks. Wiesław
Stolc i ks. Andrzej Sowiński.
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UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
ŚP. KSIĘDZA KANONIKA DRA WIESŁAWA STOLCA
POD PRZEWODNICTWEM
KSIĘDZA BISKUPA JANUSZA OSTROWSKIEGO
NA CMENTARZU W TRĄBKACH WIELKICH, 5 GRUDNIA 2019 ROKU
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