
Ś.P. + ks. Jan SOCHA CM (6.08.1933-15.07.2010) 

Ks. Jan Socha CM urodzony 6 sierpnia 1933 r. w Wojsławicach, parafia p.w. św. 

Józefa w Kuczkach, diecezja sandomierska (dziś radomska). Odszedł do wieczności 15 

lipca 2010 r. w Szpitalu Dietla, przy ul. Skarbowej w Krakowie.  

 Rodzice mieli ośmioro dzieci. Prowadzili gospodarstwo rolne. Przyszły kapłan 

uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kuczkach w latach 1940-1947. 

Szkołę średnią ukooczył w Małym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie, na Nowej 

Wsi i klasę 11. w Krakowie na Kleparzu. 

Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo wstąpił 27.09.1950 r. 

Wyświęcony na kapłana w Zgromadzeniu w Krakowie przy ul. Stradomska 4, w dniu 22 

maja 1958 r. przez ks. Abpa Eugeniusza Baziaka. 

Jako młody kapłan pracował w parafii św. Józefa we Wrocławiu. W listopadzie 1958 r. 

zachorował na płuca i rozpoczął leczenie. Słaby stan zdrowia przyczynił się do 

kilkuletniego leczenia sanatoryjnego. Od 1970 r. ojciec duchowny w seminarium Księży 

Misjonarzy w Krakowie.  

Do pracy emigracyjnej we Francji  wyjechał latem 1971 r. Pracę duszpasterską podjął w 

parafii Les Gautherets (Saint-Vallier) od połowy września 1971 r. W latach 

sześddziesiątych zlikwidowano kopalnie  węgla kamiennego w rejonie, dlatego górnicy 

polscy stracili pracę. Młodzi Polacy więc emigrowali za pracą w inne regiony Francji. 

Pozostali w parafii Les Gautherets głównie starsi. Praca duszpasterska polegała na 

formacji niewielkiej grupy dzieci i młodzieży , oraz opiece duchowej ludzi starszych i 

chorych.  

W okresie 38 lat pracy duszpasterskiej ks. Jan był duszpasterzem Polaków w Les 

Gautherets i wieloletnim dziekanem Polskiej Misji Katolickiej w regionie. Oprócz 

zwyczajnego  duszpasterstwa  w parafii, ks. Jan organizował coroczne pielgrzymki do 

Lourdes, do Paray le Monial, do kaplicy Cudownego Medalika na rue du Bac, w Paryżu. 

Ks. Jan, jako duszpasterz wraz z parafianami ofiarnie włączał się w pomoc materialną 

dla Rodaków, w czasie okresu socjalizmu, biedy panującej wtedy w Polsce; także na 

Misje. Nie sposób wyliczyd, w kilku zdaniach, bogatego życia parafialnego, jakie 

prowadził ks. Jan przez 38 lat. Niech Pan mu to hojnie wynagrodzi w wieczności.  



W roku 2007 r. stan zdrowia ks. Jana drastycznie się załamał (zawał, cukrzyca, 

miażdżyca) i pogłębił w 2009 r. tak, iż po konsultacji ze swoim bratem, podejmuje 

decyzję powrotu do Ojczyzny, do Zgromadzenia. Przed swoją śmiercią przybywa do 

Polski 4 lutego br., gdzie zostaje serdecznie przyjęty przez swoich współbraci na 

Stardomiu (Kraków). 15 lipca o 7h00 Pan powołuje go do siebie, po wylewie krwi do 

mózgu i zawale serca.  

Pogrzeb ks. Jana odbył się w kościele ks. Misjonarzy, w Krakowie przy Stradomskiej o 

11h00, w poniedziałek 19 lipca. Licznie zgromadzeni kapłani i wierni lokalnej parafii 

uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu ks. Jana. Pogrzebowej Mszy św. przewodniczył 

brat ks. Jana – ks. Bp Paweł Socha wraz z dwoma księżmi biskupami. Polską Misję 

Katolicką reprezentował Rektor PMK w Paryżu, ks. Inf. Stanisław Jeż wraz z ks. 

Wicerektorem, ks. dr Krystianem Gawronem, także następcą w parafii Les Gautherets, 

chrystusowiecem, ks. Tomaszem Tobys, oraz innymi chrystusowcami: ks. Andrzejem 

Sowowskim z Francji i ks. Zygmuntem Stefaoskim z Polski.  

Rodzinie ś.p. Ks. Jana składamy serdeczne kondolencje i zapewniamy wraz z 

parafianami z Les Gautherets o modlitewnej pamięci. 

Dziękujemy Ci drogi Kapłanie – Janie za Twoje kapłaoskie serce, za twój trud i miłośd 

którymi darzyłeś nas, na naszej drodze do wieczności.   

 – „Wieczny odpoczynek racz mu dad, Panie”.  

 

Oprac. ks. Tomasz Tobys SChr 
na podstawie broszury wydanej 

przez ks. Bp Pawła Socha, brata zmarłego. 


