
 

 

Eminencjo Metropolito Archidiecezji 

Dziwisz, Przewielebni Księża

będę mówił o wszystkich tytułach

zakonnym, a przede wszystkim Rodzino 

Stefana Ryłko, pogrążona w smutku

Idziemy do domu Pana, Ucieszyłem się gdy mi powiedziano pójdziemy do domu 

Pana, ten psalm śpiewali Izraelici zawsze wtedy

pielgrzymce do Jerozolimy, kiedy jej m

cisną się na usta, kiedy sprawujemy Najświętszą Ofiarę w obecności trumny z 

doczesnymi szczątkami świętej pamięci 

wyjątkowo lubił ten kościół

niedziele celebrował Mszę Świętą i to do końca swojego

oczywiście tylko kilku dni (22

Psalmista Pański śpiewał, Miarą naszego życia

gdy jesteśmy mocni. Pan sprawił, 

prawie 92 lata. Okazał się mocny i to bardzo m

powołaniu zakonnemu i kapłańskiemu.

Z nadzieją zawsze idziemy do domu Pana ponieważ czeka tam nas Chrystus

słyszeliśmy w Liście do Rzymian

również z nim żyć będziemy. Przebywając 

Jezus mieszkań jest wiele. 

Ksiądz profesor Stefan. Bo dzięki odkupieniu dokonanemu
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Homilia
wygłoszona przez 

Ks. Stanisława Więzika CRL
na Mszy Świętej pogrzebowej

za duszę świętej pamięci 
Księdza Stefana Ryłko CRL,
dnia 8 stycznia 2015 roku
w Bazylice Bożego Ciała w 

Krakowie

Metropolito Archidiecezji Krakowskiej, Księże Kardynale 

Księża uczestniczący w tej koncelebrze (przepraszam, ż

o wszystkich tytułach i urzędach, które pełnicie), Siostry i Bracia w życi

zakonnym, a przede wszystkim Rodzino - Szanowna Rodzino 

w smutku, Siostry i Bracia w Chrystusie. 

cieszyłem się gdy mi powiedziano pójdziemy do domu 

, ten psalm śpiewali Izraelici zawsze wtedy, kiedy zbliżali się w swojej dorocznej 

do Jerozolimy, kiedy jej mury wydawały się już bliskie. A dzisiaj te słowa 

kiedy sprawujemy Najświętszą Ofiarę w obecności trumny z 

doczesnymi szczątkami świętej pamięci Księdza Profesora Stefana Ryłko, który 

wyjątkowo lubił ten kościół i przez lata, właśnie tutaj w dni powszednie, święta i 

ał Mszę Świętą i to do końca swojego życia, z wyjątkiem 

oczywiście tylko kilku dni (22-ch), kiedy leżał w szpitalu w klinice w Krakowie.

Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt a o

Pan sprawił, że doczekał tych górnych możliwości; w

. Okazał się mocny i to bardzo mocny, tak duchem jak i wiernościom

zakonnemu i kapłańskiemu. 

zawsze idziemy do domu Pana ponieważ czeka tam nas Chrystus

słyszeliśmy w Liście do Rzymian. Umarliśmy razem z Chrystusem. Wierzymy, ż

. Przebywając w tym samym domu, jak zapewnia nas Pan 

ieszkań jest wiele. A w te słowo bardzo głęboko wierzył świętej pamięci 
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my sami w tym ogniu możemy trwać, doskonalić nasze życie oraz z ufnością i 

radością wstępować do Domu Pańskiego, aby spotkać się z resztą zbawionych. 

Siostry i Bracia… Święty Jan Paweł II w swojej Encyklice poświęconej Eucharystii tak 

pisał: Wejdźmy umiłowaniu bracia i siostry do szkoły świętych wielkich i mistrzów 

prawdziwej pobożności Eucharystycznej. W jej świetle teologia Eucharystii nabiera 

całego blasku, blasku przeżycia, zaraża nas i rozgrzewa. My tego doświadczyliśmy 

przez szczególnie ostatnie lata. Pomimo słabości i choroby, której zresztą nie 

okazywał na zewnątrz, ale którą było widać w jego zachowaniu i postawie, 

sprawując czy koncelebrując Eucharystię - istotnie - zarażał i rozgrzewał swoją 

gorliwością. Jakże często z wielkim trudem i wysiłkiem schodził właśnie tu do bazyliki 

pomimo, że mógł sprawować Eucharystię w Kaplicy Domowej. Ale tu zawsze szedł. I 

dlatego trzeba nam teraz może popatrzeć na drogę, którą przeszedł przez życie. 

Urodził się 10 czerwca 1923 roku u Ujsołach. Był synem Ludwika i Klotyldy. Do 

zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich wstąpił 4 lutego 1943 roku. Wiemy, że 

to czasy okupacji, czasy niełatwe. I też chyba wtedy trzeba było mieć odwagę, aby 

wstąpić do zakonu. Śluby czasowe złożył 21 kwietnia 1944 roku, a Profesję Uroczystą 

21 kwietnia 1947 roku. W latach 1945 - 1950 odbył studia filozoficzno-teologiczne na 

Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z rąk Księdza Biskupa Stanisława 

Rosponda otrzymał święcenia kapłańskie 3 lipca 1949 roku i od tego momentu 

właśnie rozpoczął drogę życia kapłańskiego i zakonnego. 

W latach 1949-1950 – był wikariuszem i katechetą, tu w Krakowie przy parafii 

Bożego Ciała. W latach 1950 - 1957, pracował w Drezdenku dawnej Diecezji 

Gorzowskiej, a obecnie Diecezja Zielonogórka-Gorzowska. To było miasteczko 

Drezdenko, niedaleko był Rąpin, gdzie tam również organizował całe życie 

Parafialne. Kolejne lata jego pracy to 1957 – 1961 na terenie Diecezji Warmińskiej, a 

konkretnie w Gietrzwałdzie w Sanktuarium Maryjnym jako wikariusz i katecheta. A 

do roku 1963 jako proboszcz.  I równocześnie pełnił urząd referenta Sanktuarium 

Maryjnym w Diecezji Warmińskiej. W czasie pobytu w Gietrzwałdzie również zbierał 

materiały do dziejów objawień Matki Bożej i historii parafii Gietrzwałd. 

Magisterium z Teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymał w 1950 roku. Zaś 

pracę doktorską na temat właśnie "Dzieje Parafii Gietrzwałd po roku 1887”, której 

promotorem był Ks. prof. Eugeniusz Wytrzawski obronił na Akademii Teologii 

Katolickiej w Warszawie w 1968 roku. Habilitował się w Krakowie na Papieskim 

Wydziale Teologicznym 1997 roku. 
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I od roku 1967 powrócił do Krakowa, i był właśnie długoletnim pracownikiem Kurii 

Metropolitarnej jako prawnik, jako historyk kościoła, hagiograf, zasłużony badacz 

dziejów klasztoru i kościoła Bożego Ciała. Kapłan odznaczający się niezwykłą 

pobożnością i prawdziwą pracowitością i wrażliwością na potrzeby bliźnich. Oddany 

całkowicie sprawie kościoła, zakonu, i przeżył jak już mówiłem około blisko 92 lata, w 

z zakonie 72 lata, a w kapłaństwie 66 lat 

Świętej pamięci profesor Stefan Ryłko Sędzia Sądu Metropolitarnego, jak już to 

Ksiądz Kardynał powiedział, referent do spraw procesów beatyfikacyjnych i 

kanonizacyjnych w Archidiecezji Krakowskiej, w Archidiecezji Lwowskiej, również i w 

Diecezji Katowickiej, bo św. Jan Sarkander to Diecezja Katowicka. Nie będę już 

wymieniał tych wszystkich procesów, które prowadził Ksiądz profesor Ryłko, 

ponieważ Ksiądz Kardynał już je wspomniał przy wprowadzeniu do Mszy Świętej, ale 

pragnę jeszcze dorzucić jedno. Mianowice, że instruktorem w procesie koronacji 

łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej w Gietrzwałdzie w 1967 rok i również 

obrazu Marki Bożej Zbawiciela tu w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie w 2007 roku, 

którą to Matkę Bożą koronował Ksiądz Kardynał obecny tu na Mszy Świętej. 

Równocześnie jako instruktor w postępowaniu kanonizacyjnym o nadaniu tytułu 

Bazyliki Mniejszej kościołowi w Gietrzwałdzie - to był rok 1970 i również naszemu 

kościołowi Bożego Ciała w Krakowie w 2005 roku. 

Trzeba jeszcze może wymienić może inne obowiązki jak na przykład wykłady w 

Ignacjanum na ul. Kopernika u Ojców Jezuitów. Najkrócej można powiedzieć że 

starał się zawsze być dobrym człowiekiem. Do niego można przecież odnieść słowa 

Benedykta XVI, który kiedyś napisał takie, że człowiek to istota, która stawia pytania 

i wewnętrznie jest otwarta na odpowiedź. Taka to była postawa otwarta u Księdza 

profesora. Chętnie śpieszył gdzie tylko mógł ludziom z pomocą. Szczególnie to było 

zauważone, kiedy pracował w Sądzie Metropolitarnym. Wtedy przychodzili do niego 

po poradę, wiele osób o wyprostowanie jakże swoich pokrętnych dróg życiowych. A 

jego odpowiedź zawsze była zakorzeniona w wierze w Pan Boga i miłości do kościoła. 

Lubił zawsze powtarzać ja tu po to jestem aby służy ludziom. Czuł się kapłanem i 

pamiętał, że nim jest przy każdym spotkaniu i w każdej rozmowie. Wymagał bardzo 

wiele od siebie. Pracował naprawdę bardzo wiele. Nie wiem czy wyjeżdżał kiedyś na 

wakacje. Kiedy się go pytam, kiedy pojedzie odpocząć, coś - uśmiechnął się, poruszył 

ramionami, machnął ręką i poszedł dalej. 



 

Cenił sobie sprawowanie Mszy Świętej jak już 

niego centrum Jego życia oraz szafowanie sakramentów świętych, szczególnie 

sakramentu pokuty. Wielki czciciel Matki Bożej. Codziennie rano 

5.00 już go można było spotkać i to codziennie z różańcem w ręku. I pomimo 

zaawansowanego wieku, choroby

się że w czasie tych modlitw cierpi, męczy 

mógł być wyrzutem dla wielu młodszych, których często brakowało na tych 

modlitwach.  

Jesteśmy wdzięczni za to, Księże profesorze, kim byłeś i co uczyniłeś. Za to 

wzruszające świadectwo człowieka 

prawdy Boga we własnych i ludzkich sercach.

Kanonii Kraków, z resztą nie tylko. Za

wami, cierpiałem i płakałem z wami

was rzucam i dalej idę w cień z Duchami.

Odszedł z tego świata w pierwszy piątek miesiąca stycznia bieżącego roku. W 

dzisiejszej ewangelii słyszeliśmy Chrystusa, który wysławiał swego i naszego Ojca

wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, że zak

roztropnymi i objawiłeś je prostaczkom

umyśle zdolnym do przyjęcia prawdy i miłości.

Bądź błogosławiony w Domu Najlepszego Ojca.
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, choroby przychodził na nasze wspólne modlitwy. Widziało 

w czasie tych modlitw cierpi, męczy się, ale mimo to trwał. Tak, że na pewno 

mógł być wyrzutem dla wielu młodszych, których często brakowało na tych 

Jesteśmy wdzięczni za to, Księże profesorze, kim byłeś i co uczyniłeś. Za to 

wzruszające świadectwo człowieka Bożego, Chrystusowego Kapłana, o miejsce 

we własnych i ludzkich sercach. Dziękujemy ci za to co uczyniłeś dla 
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i objawiłeś je prostaczkom - czyli ludziom o szczerym sercu  i prostym 

umyśle zdolnym do przyjęcia prawdy i miłości. 
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powiedziałem. To było dla 

niego centrum Jego życia oraz szafowanie sakramentów świętych, szczególnie 
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5.00 już go można było spotkać i to codziennie z różańcem w ręku. I pomimo 

przychodził na nasze wspólne modlitwy. Widziało 

się, ale mimo to trwał. Tak, że na pewno 
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Nigdy mi, kto szlachetny nie był obojętny. Dziś 

Odszedł z tego świata w pierwszy piątek miesiąca stycznia bieżącego roku. W 
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czyli ludziom o szczerym sercu  i prostym 

 


