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Ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk 

17 IV 1939 – 9 VIII 2013 

 
Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk urodził się 17 kwietnia 1939 r. w 

miejscowości Błaś, obecnie Andrzejów, w powiecie łaskim. Najwcześniejszy okres jego 

życia przypadł na dramatyczne lata II wojny światowej. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej, a następnie w latach 1954-1958 szkoły średniej, wstąpił do 

Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, w którym w 

latach 1958-1964 odbył studia filozoficzno-teologiczne. 17 maja 1964 r. z rąk bp. 

Stefana Bareły przyjął święcenia kapłańskie. 

Po przyjęciu święceń kapłańskich został skierowany do pracy duszpasterskiej w 

parafii Wieruszów, gdzie pracował przez rok, a następnie był wikariuszem w parafii św. 

Teresy w Częstochowie-Dźbowie oraz parafii Świętej Rodziny w Częstochowie. 

Podjąwszy dalsze studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

uzyskał w 1969 r. tytuł magistra i licencjata teologii na podstawie pracy Relacje między 

widzeniem uszczęśliwiającym a jednością psychiczną Chrystusa według Galtier, 

napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wincentego Granata. W latach 1970-1974 

przebywał w Rzymie, kontynuując studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie 

Gregoriańskim, uwieńczone w 1973 r. stopniem doktora teologii uzyskanym na 

podstawie rozprawy L’image de Dieu dans l’antropologie de Jean Chrysostome (Obraz 

Boga w antropologii Jana Chryzostoma), napisanej pod kierunkiem o. prof. M. Flicka 

SJ. Uczestniczył także przez dwa semestry w wykładach w Papieskim Instytucie 

Biblijnym w Rzymie. 

Po powrocie do Polski podjął w 1974 r. pracę wykładowcy Nowego Testamentu 

w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. W 1989 r. został 

zatrudniony jako adiunkt przy Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale 

Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1990 r. na Wydziale Teologii 

KUL    uzyskał  stopień  doktora  habilitowanego  na   podstawie    dorobku    naukowo-

-dydaktycznego i rozprawy zatytułowanej Realizacja zbawienia „dziś” w Chrystusie. 

Semeron w soteriologii Łukasza (Lublin 1989). W latach 1990-2007 pełnił funkcję 
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rektora Instytutu Teologicznego w Częstochowie, wykładając również w 

częstochowskiej sekcji licencjackiej Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1993 r. 

otrzymał nominację na docenta Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaś 11 

stycznia 2000 r., na podstawie całokształtu dorobku i rozprawy zatytułowanej Święty 

Łukasz – teolog historii zbawienia,  uzyskał tamże tytuł profesora.   

Czterotomowa Bibliografia biblistyki polskiej za lata 1945-2009 wyszczególnia 

ponad 50 publikacji autorstwa ks. prof. S. Włodarczyka. Miał w swoim dorobku 

zarówno publikacje naukowe, jak i popularnonaukowe, poświęcone wybranym 

aspektom badań nad Nowym Testamentem oraz związkami nauk biblijnych z historią i 

archeologią. Niestrudzenie przybliżał osobę i osiągnięcia ks. prof. Stanisława Grzybka. 

Był też ceniony jako systematyczny i wyrozumiały wykładowca oraz wychowawca. 

Ksiądz prof. Stanisław Włodarczyk został odznaczony godnością kapelana 

honorowego Jego Świątobliwości (1992) i kanonika gremialnego Kapituły Bazyliki 

Archikatedralnej w Częstochowie (1997). Był członkiem Polskiego Towarzystwa 

Teologicznego w Krakowie – Oddział w Częstochowie oraz Polskiego Towarzystwa 

Mariologicznego i Stowarzyszenia Biblistów Polskich.  

Ksiądz prof. Stanisław Włodarczyk zmarł 9 sierpnia 2013 r. w jednym z 

częstochowskich szpitali. Jego pogrzeb odbył się 12 sierpnia. Koncelebrowanej Mszy 

św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

przewodniczył  abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Przedstawiając zmarłego 

jako wychowawcę, biblistę i wieloletniego rektora Instytutu Teologicznego, podkreślił 

jego ogromne zasługi dla archidiecezji częstochowskiej i Kościoła katolickiego w 

Polsce. Powiedział m. in.: „Stajemy dziś wobec tajemnicy życia i przejścia do życia 

wiecznego naszego profesora i wychowawcy, człowieka szlachetnego i serdecznego, 

który oddawał siebie poprzez Słowo i pochylenie nad Słowem Bożym, któremu 

uwierzył. To Słowo przekazywał poprzez pokolenia alumnów i kapłanów, radując się 

tym, kim mógł być w tym naszym ziemskim pielgrzymowaniu (…) Przez całe życie 

Ksiądz Profesor służył poznawaniu i szerzeniu Słowa Bożego”. 

Z kolei abp senior Stanisław Nowak, nie kryjąc wzruszenia, powiedział: „Ksiądz 

Profesor był mi niezwykle bliski, bardzo dobry dla mnie. Był kanonikiem kapituły 

częstochowskiej, długoletnim profesorem Nowego Testamentu. To był kapłan 

zakochany w Biblii, kochał Biblię. O św. Dominiku mówi się, że nosił na sercu 

Ewangelię św. Mateusza i Listy św. Pawła. O ś.p. ks. prof. Stanisławie można 
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powiedzieć, że w sercu nosił Listy św. Pawła. Doskonale je znał. Nawet w czasie 

zwykłej rozmowy bardzo często cytował św. Pawła. Był on dla niego takim kryterium 

mówienia do rzeczy (…) Człowiek wielkich zasług dla diecezji, godny nie jednego 

artykułu i głębokiej, wdzięcznej refleksji”. 

We Mszy św. pogrzebowej uczestniczyło około 270 kapłanów oraz alumni 

częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i wychowankowie Niższego 

Seminarium Duchownego, przedstawiciele Instytutu Teologicznego w Częstochowie i 

Uniwersytetu Papieskiego  Jana Pawła II. Ciało ks. prof. Stanisława Włodarczyka 

zostało złożone w grobowcu Kanoników Kapituły Archikatedralnej na cmentarzu Kule 

w Częstochowie.  

Ks. prof. Waldemar Chrostowski, SBP 1 
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