
Ks. Abp. Stanisław Nowak

Urodził  się  11  lipca  1935r.  w  Jeziorzanach.  Szkołę  średnią  ukończył  w  II  Liceum 
Ogólnokształcącym  im.  Króla  Jana  III  Sobieskiego  w  Krakowie.  Następnie  wstąpił 
do  Wyższego  Seminarium  Duchownego  Archidiecezji  Krakowskiej  i  rozpoczął  studia 
na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 
czerwca 1958r. w Katedrze na Wawelu z rąk arcybiskupa krakowskiego Eugeniusza Baziaka. 
Pracował jako wikariusz w Choczni koło Wadowic (1958-1961), w Ludźmierzu (1961-1963) 
i  Rogoźniku  na  Podhalu  (1963).  Od  1963r.  do  1979r.  pełnił  funkcję  ojca  duchownego 
w  Krakowskim  Seminarium  Duchownym  z  przerwą  na  studia  specjalistyczne  z  teologii 
w  Instytucie  Katolickim  w  Paryżu  w  latach  1967-1971,  uwieńczone  doktoratem. 
Od  1971r.  prowadził  katedrę  teologii  życia  wewnętrznego  Papieskiego  Wydziału 
Teologicznego w Krakowie, a od roku 1981 Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii 
Teologicznej.
Jest autorem szeregu publikacji z zakresu teologii życia wewnętrznego. W roku 1978 objął 
funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Biskupem  ordynariuszem  częstochowskim  został  mianowany  8  września  1984r.  Sakrę 
biskupią  w bazylice katedralnej  św.  Rodziny w Częstochowie  przyjął  25 listopada 1984r. 
Głównym konsekratorem był prymas Polski kardynał Józef Glemp, a współkonsekratorami 
kardynał  Franciszek  Macharski  i  biskup Tadeusz  Szwagrzyk.  Tego dnia  biskup Stanisław 
Nowak objął rządy kanoniczne w diecezji.
Ingres do bazyliki katedralnej odbył się 8 grudnia 1984r.
W dniu 25 marca 1992r. wraz z utworzeniem metropolii częstochowskiej został jej pierwszym 
arcybiskupem  metropolitą.  Paliusz  arcybiskupi  otrzymał  z  rąk  papieża  Jana  Pawła  II 
w Rzymie 29 czerwca 1992r. W lipcu 2010r. po ukończeniu 75 lat złożył rezygnację z urzędu. 
Papież Benedykt XVI poprosił jednak metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011r. 
Z funkcji arcybiskupa metropolity papież zwolnił go w dniu 29 grudnia 2011r. 
Arcybiskup  Stanisław  Nowak  jest  nadal  bardzo  czynny  w  pracy  duszpasterskiej,  głosi 
rekolekcje,  konferencje  nadal  współpracuje  z  radiem  „Fiat”-  katolicką  rozgłośnią 
archidiecezji  częstochowskiej  oraz  radiem  „  Jasna  Góra”,  publikuje  w  diecezjalnym 
tygodniku „ Niedziela ”.
Od samego początku swej duszpasterskiej posługi arcybiskup Stanisław Nowak stał się ważną 
postacią dla społeczności  naszej  gminy.  Liczne przyjazdy związane z  wizytacjami parafii, 
udzieleniem sakramentu  bierzmowania  itd.  stały  się  okazją  do  co  raz  bliższego  poznania 
osoby Księdza Arcybiskupa. To za czasów Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka niemal 
w tym samym czasie  rozpoczęła  się  budowa dwóch nowych kościołów w naszej  gminie. 
Najpierw   wiosną  1988r.  w  Rudnikach,  następnie  w  Górze  Włodowskiej.  Bardzo  ważne 
dla  tych  nowych  wspólnot  było  wsparcie,  podtrzymywanie  na  duchu  i  konkretna  pomoc 
ze strony  Księdza Arcybiskupa.
Obydwie  budowy zostały  zrealizowane  w  szybkim tempie.  Ksiądz  Arcybiskup  Stanisław 
Nowak osobiście poświęcił nowe kościoły. Uroczystość poświęcenia kościoła w Rudnikach 
odbyła  się  16  sierpnia  1992r.,  a  poświęcenie  kościoła  w Górze  Włodowskiej  10  czerwca 
1993r. w uroczystość Bożego Ciała.
Od 3 stycznia 1998r. Ksiądz Arcybiskup kontynuował cykliczne spotkania z mieszkańcami 
naszej gminy na dorocznych spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych,  a także na majówce 
na skałkach rzędkowickich . Wydarzenia te stały się niecierpliwie wyczekiwanym świętem, 
zwłaszcza dla osób starszych i chorych, aby spotkać się  nie tylko ze sobą nawzajem, ale 
przede wszystkim z pasterzem naszej  archidiecezji.  Ksiądz Arcybiskup przyjeżdża do nas 
zawsze z dobrym słowem oraz upominkami, które są dla nas znakiem wielkiej sympatii jaką 
okazuje mieszkańcom naszej gminy.


