Kwestionariusz zwrotny
(prosimy przesłać pod jeden z podanych przez nas
adresów)

Mój adres

Dalsze informacje są dostępne w Internecie
pod: www.franz-stock.org/pl

Franz Stock

Bezpośrednio można się z nami skontaktować
pod adresem

Nazwisko, imię
____________________________________________
Ulica
____________________________________________
Nr kodu, miejscowość

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.
Hauptstr. 11, D-59755 Arnsberg
Tel. +49 (0) 2932 22050, Fax 02932 25468 or
Rathausplatz 1, D-59759 Arnsberg
Tel. +49 (0) 2932 9318804, Fax 02932 9318805
info@franz-stock.org

____________________________________________

LES AMIS DE FRANZ STOCK
Tel,
____________________________________________
Faks

Mairie du COUDRAY
32, Rue du Gord
F-28630 LE COUDRAY
lesamis@franz-stock.org

____________________________________________
Adres E –mail

Konto darowizn

____________________________________________

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

( ) proszę o telefon

Konto 19 010 008
BLZ 466 500 05
Sparkasse Arnsberg-Sundern

( ) proszę o przesłanie mi spisu książek i materiałów
dotyczących księdza Stocka

Int. Bank Account Number:

( ) być członkiem; proszę o przesłanie mi
odpowiednich formularzy

DE85 46650005 0019010008
Swift-Bic: WELADED1ARN

( ) chciałbym więcej informacji o

____________________________________________

____________________________________________

Polski

“Ksiądz Franz Stock- to nie nazwisko, lecz program!”.
Tak powiedział nuncjusz Roncalli, późniejszy papież
Jan XXIII dnia 28 lutego 1948 roku.
Franz Stock urodził się w 1904 r. w Arnsberg /
Neheim (Westfalia). Wojna 1914/1918 i czas po
pierwszej wojnie z politycznymi i ekonomicznymi
zawirowaniami miały duży wpływ na jego osobowość.
Jego powołaniu do kapłaństwa towarzyszyło
pragnienie włączenia się w ruch pojednania narodów,
szczególnie między młodzieżą niemiecką a francuską.
Po pobytach we Francji i na terenach frankofońskich
został
w
roku
1934
duszpasterzem
niemieckojęzycznej parafii w Paryżu i kontynuował
tę działalność w 1940 roku z krótką przerwą z
powodu wybuchu wojny.

Wielu działaczy ruchu oporu np. Edmond Michelet,
Jean de Pange, Robert d’Harcourt, Gabriel Pe’ri und
Honore’ d’Estiennes d’Orves oddali mu cześć.Dziś
plac z pomnikiem kombatantow francuskiego Ruchu
Oporu przeciw niemieckiej okupacji nosi nazwę Plac
Abbe’ Franz’a Stock’a.

Joseph Folliet jeden z czołowych działaczy
francuskiego życia
intelektualnego lat
pięćdziesiątych / sześćdziesiątych tak mówił o nim:
”Jest tylko niewiele innych chrześcijańskich
życiorysów, które świadczyłyby mocniej o
powszechności Kościoła i o Pokoju Chrystusowym i
promieniowałyby w przyszłość, niż świadectwo
Franz’a Stock’a.”

Jako duszpasterz więzienny w Paryżu i w miejscu
straceń na Mont Valerien w czasie okupacji wszedł do
historii. Francuzi nazywali go „ L’Aumonier de
l’enfer- duszpasterz w piekle” oraz
„L’ Archange en enfer - anioł w piekle. Przez swą
posługę łagodził niewypowiedziane okropności ,
cierpienie ponad tysiąca
s k a z a n y c h ,
przygotowywał ich na
śmierć i towarzysząc im
do końca na miejsca
straceń.
Poza
tą
trudną
w y c z e r p u j ą c ą
działalnością informował
po
kryjomu
rodziny
skazanych i tam gdzie to
było możliwe ostrzegał
francuski ruch oporu o
g r o ż ą c y c h
niebezpieczeństwach.

Obraz Franz’a Stock’a, 1946
Nuncjusz Roncalii, póżniejszy papież Jan XXIII,
w czasie jednego z pobytów w Seminarium za Drutami Kolczastymi

Jego zdrowie w 1945 roku było mocno nadszarpnięte i
mógł wrócić do ojczyzny, ale przyjął nowe zadanie:
założenie i prowadzenie seminarium duchownego
szczególnego rodzaju w obozie jeńców wojennych w
Le Coudray koło Chartres, w którym przebywali
niemieckojęzyczni księża i seminarzyści. Tak
powstało Seminarium za drutami kolczastymi, gdzie
w latach 1945-1947 ok. 1000 młodych ludzi
przygotowywało się do zadań na przyszłość w nowej
Europie.
Franz Stock zmarł nagle z wyczerpania w paryskim
szpitalu w 1948 r. ciągle jako jeniec wojenny. Został
pochowany najpierw na cmentarzu Thiais w Paryżu.

Obraz Sieger Köder. Jest
częścią ołtarza
w kościele parafii
niemieckojęzycznej w Paryżu

Niewiele jest prawdopodobnie innych francuskich
lub niemieckich osobistości, które by swą
inteligencję, swój głęboki humanitaryzm i odwagę
tak szeroko zaangażowały w służbę idei w czasach,
gdy sprawa francusko-niemieckiego pojednania
wyglądała zupełnie beznadziejnie,
bez szans na pojednanie. Franz Stock był kimś
więcej niż tylko inicjatorem, on stał się symbolem
na przyszłość wyznaczającym kierunek, a takie
symbole nie umierają.
Franz Sock nie należy do przeszłości. Jego wiara w
przyszłość między narodami, w tolerancję i
międzyludzką solidarność żyje nadal i jest
przykładnym świadectwem.

