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KS. KANONIK KRZYSZTOF STANOWICZ NIE ŻYJE

Ks. kanonik Krzysztof Stanowicz urodził się w dniu 17 października 1943 roku. Szkołę
podstawową ukończył w Wałbrzychu. Maturę zdał w Technikum Ceramiczno-Chemicznym w Szczawnie-Zdroju. W latach 1965 – 1971 uczęszczał do Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie. Następnie ukończył studia specjalistyczne z biblistyki na
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie
w dniu 30 maja 1971 roku, z rąk Jego Ekscelencji ks. Biskupa Kazimierza Kowalskiego.
Otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Toruńskiej.
W latach 1971 - 1974 pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w Parai pw. Św. Jana
Nepomucena w Godziszewie k/Tczewa. W 1974 roku został przeniesiony do parai pw.
Św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim, w której służył Kościołowi i ludziom do roku 1979.
W 1979 roku rozpoczął posługę w Parai pw. Św. Janów w Toruniu, a od dnia 15 marca
1986 r. – jako proboszcz – objął paraę pw. Św. Wojciecha w Złotorii. Jako proboszcz
parai Złotoria przeprowadził całkowitą renowację i konserwację kościoła w Złotorii i
odnowił kościół w Grabowcu oraz utworzył nowy cmentarz paraalny.
Praca duszpasterska księdza proboszcza przyniosła wiele pozytywnych efektów. Za czasów jego posługi zdecydowanie wzrosła ilość osób chodzących systematycznie na Msze
Święte i przyjmujących Najświętszy Sakrament oraz paraan, którzy zaangażowali się w
życie Kościoła, tworząc i pracując na rzecz innych osób, w działających przy parai, organizacjach i stowarzyszeniach osób świeckich.Organizowane systematycznie przez księdza proboszcza misje święte, rekolekcje oraz inne uroczystości religijne zdecydowanie
podniosły poziom życia duchowego paraan i spowodowały wzrost poczucia wspólnoty,
którą tworzy nasza paraa.
(informacje ze strony internetowej parai)

Wiadomość o nagłej i przedwczesnej śmierci
ks. Krzysztofa Stanowicza przyszła
niedzielnego poranka 16 stycznia 2010 r.
Do ostatniego dnia odwiedzał paraan z
kolędą, odprawiał Mszę św.
Cieszył się
zapowiedzią beatykacji Jana Pawła II.
Mimo że chorował, nigdy nie narzekał. Raczej
słuchał niż mówił. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, znał się na żartach. Często zaglądał do
nas do szkoły ze swoim pieskiem. Stał z nami
na boisku, nie spieszył się. Miał dystans do
bieżących wydarzeń, ufał, że z Bożą pomocą
można przezwyciężyć trudności. Jego spokój
wewnętrzny udzielał się nam wszystkim.
Dlatego lubiliśmy Jego obecność na uroczystościach szkolnych i wigiliach nauczycielskich. Trudno pogodzić się z odejściem człowieka, który ewangeliczną miłość bliźniego
rozumiał prosto i bez żadnych warunków.
Dziękujemy Bogu za Jego życie pośród nas.
Nauczył nas wiele, ale o jednym zapomniał.
Nie przygotował nas na swoje odejście.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 stycznia 2011 w kościele pw. św. Wojciecha w
Złotorii. Księdza Kanonika żegnali przedstawiciele kurii z biskupem Józefem Szamockim, licznie przybyli księża, władze samorządowe, rodzina, paraanie oraz uczniowie.
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Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie,
choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki.
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