
 Kochany Księże Edwinie, w imieniu Pary Krajowej Danuty i Krzysztofa Wójcik i całego 

Ruchu Domowego Kościoła (DK), dziękujemy Bogu za dar powołania twojego kapłaństwa. 

Zwłaszcza za te jego cześć poświęconą formacji małżeństw w naszym ruchu DK założonego 

przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego dla małżeństw sakramentalnych. Czuliśmy, że 

oddałeś nam się całym sercem będąc moderatorem przez dwie kadencje par krajowych Ani i 

Tomka Rutkowskich oraz Iwonki i Staszka Gierałt. Brałeś udział we wszystkich kręgach 

centralnych, rejonowych oraz spotkaniach kręgów DK, gdzie zawsze byleś naszym 

kierownikiem duchowym byśmy odkrywali, zachowali i rozwijali charyzmat DK. Prowadziłeś 

wiele naszych rekolekcji. Sam dociekałeś, jak pomóc małżeństwom i ruchowi nawiązując 

przyjaźnie z księżmi moderatorami z Polski oraz siostrą Jadwigą Skudro.  

 Odpowiedzialnie i z poświeceniem pełniłeś zadania moderatora. Głęboko przeżywałeś 

nasze niedomagania, a zwłaszcza zaniedbania zobowiązań DK przez małżeństwa i nieustannie 

pomagałeś nam z nich powstawać. Chodziło ci głownie o dialog małżeński, modlitwę osobista, 

rodzinną i małżeńską oraz regularny udział w rekolekcjach DK. Robiłeś to tak szczerze, że sam 

pojechałeś do Polski na pełną Oazę dwutygodniowa w celu przeżycia rekolekcji u źródła Ruchu 

w Krościenku, aby głębiej poznać jego zasady. Potem przyznałeś, że gdybyś poznał DK 

wcześniej to Twoje kapłaństwo byłoby inne. Śmiało można powiedzieć, że pokochałeś Ruch 

Domowego Kościoła i małżeństwa. 

 Twoje ostatnie lata życia były naznaczone utratą wzroku i rożnymi dolegliwościami, 

które przysporzyły ci wiele bólu i było nam trudno patrzeć na twoje cierpienie jak miałeś cale 

ciało obolałe. Mimo tego, jak po Ciebie przyjeżdżaliśmy by Cię ugościć w naszych domach, na 

dniach wspólnoty lub rekolekcjach, miałeś jeszcze silę nas prowadzić. Byleś tez naszym gościem 

numer jeden na uroczystościach rodzinnych jubileuszy, ślubów i chrztów. Obchodziliśmy z tobą 

jubileusze Twojego Kapłaństwa i Domowego Kościoła. Cieszyłeś się z każdego telefonu, lubiłeś 

rozmawiać i słuchać. Z uwagą słuchałeś wiadomości o tym co dzieje się w Ruchu, zwłaszcza 

gdy twoje dolegliwości nie pozwalały ci już brać udziału osobiście. Zawsze na koniec nas 

błogosławiłeś. Trwałeś na posterunku kapłana aż do końca pokazując nam, że od kapłaństwa nie 

ma urlopu ani emerytury. 

 Byleś tez opiekunem i kierownikiem duchowym Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 

również założonej przez ks. Blachnickiego. Tu tez bardzo szybko załapałeś cel tej formacji, 

ucząc się zwłaszcza od ks. Franciszka Kołacza i siostry Skudro.  

 To co nas wszystkich łączyło z Toba działo się tylko dzięki głębokiej Twojej duchowości 

i daru charyzmatu modlitwy. Nie można większości uczuć wyrazić słowami, ale gdy cieszyłeś 

się z odwiedzin wypowiadałeś takie oto słowa: "dziękuje, ze przyszliście mnie odwiedzić, bo 

uświęciliście moje życie".  

  Ostatni czas był dla nas wyjątkowo trudny, ponieważ z powodu pandemii nie mogliśmy cię 

odwiedzać. Wierzymy jednak, że spotkamy się z Toba na Kręgu w Królestwie Niebieskim. Do 

zobaczenia Ojcze Edwinie. Odpoczywaj w Pokoju Wiecznym. Amen. 

Basia i Adam Stankiewicz 



 


