
Powiadomienie o śmierci 

„Odkupienie u Niego obfite” (Ps 129, 7) 

Drodzy Współbracia! 

Z żalem i głębokim smutkiem, niniejszym informuję o śmierci naszego współbrata i biskupa 

DOM (CZESŁAW) CESLAU STANULA CSSR, emerytowanego biskupa Itabuna (BA), która 

nastąpiła o godzinie 22:45, w dniu dzisiejszym, 14.05.2020. Ojciec Ceslau zmarł w wieku 80 

lat, w szpitalu Jorge Valente, Salvador (BA), gdzie był hospitalizowany, od 05.06.2020 r., w 
wyniku szoku septycznego, zapalenia płuc, choroby Chicungunha i raka prostaty. 

Dom Ceslau Stanula przybył do Brazylii 12 kwietnia 1972 r., do Sanktuarium Bom Jesus da 

Lapa. Służył jako przełożony Misji Redemptorystów w Bahii przez 9 lat, jako rektor 

Sanktuarium Bom Jesus da Lapa, a także jako proboszcz, wikariusz generalny w diecezji, 

profesor w Szkole São Vicente, dyrektor grafiki „Bom Jesus”, asystent kościelny i doradca 

Zgromadzenia Sióstr M.B. Fatimskiej, a także misjonarz głoszący misje ludowe. Wtedy 

napisał też „Mały katechizm ludowy”. 

W 1984 roku został przeniesiony do Salvadoru, do wspólnoty São Lázaro i parafii 

Zmartwychwstania w dzielnicy Ondina. Na początku pełnił funkcję wikariusza parafii i 

kierownika duchowego ruchu Spotkania Małżeństw z Chrystusem (ECC) i „Grupo Repartir”. 

Z upodobaniem poświęcił się duszpasterstwu rodzinnemu. Pracował jako nauczyciel w 

instytucie „Lumen Christi”. Następnie został mianowany przełożonym wspólnoty 

redemptorystów w São Lázaro, proboszczem parafii Ondina, pełniąc tę funkcję do czasu 

mianowania biskupa. Jako proboszcz rozpoczął budowę kościoła w Ondinie, w dn. 6 maja 

1989 roku. 

Został mianowany biskupem diecezjalnym w mieście Floresta – stan Pernambuco przez Ojca 

Świętego Papieża Jana Pawła II. W dn. 23 sierpnia 1989 r. otrzymał konsekrację biskupią w 

parafii Ondina. Następnie został przeniesiony przez papieża Jana Pawła II do diecezji Itabuna 

(BA). Objąwszy urząd w dn. 26 października 1997 r., pełnił posługę biskupią w Itabuna przez 

20 lat, dopóki nie został biskupem emerytowanym w 2017 roku. 

Od tego momentu powrócił do Zgromadzenia Redemptorystów, mieszkając we Wspólnocie 

Redemptorystów Santo Afonso w Salvador (BA) i współpracował z parafią 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz u Karmelitanek w Salwadorze.  

Pragnę przypomnieć współbraciom Wiceprowincji o zaleceniach naszych Statutów 

Wiceprowincjalnych i naszej tradycji redemptorystowskiej, aby odprawiać Mszę Świętą i 
Różaniec w intencji naszego zmarłego współbrata. 

Pogrzeb, z koniecznymi stosownymi ograniczeniami, odbędzie się w piątek o godzinie 15.00 
na cmentarzu „Jardim da Saudade” w dzielnicy Brotas, Salvador (BA).  

W Chrystusie, Maryi i Alfonsie, 

Salvador, 14 maja 2020 r. 

O. Roque Silva Alves, CSsR 

Przełożony Wiceprowincjalny 


