
 

85 LAT I 60 LAT KAPŁAŃSTWA  

KS.JÓZEFA TATARCZYKA 

 

Nie bój się wypłyń na 

głębię… 
Godność Kapłańska jest przeogromna i wzniosła, bo 

kapłan jest zastępcą Chrystusa na ziemi, jest szafarzem 

łaski i Tajemnic Bożych i jest Pośrednikiem między 

Bogiem a ludźmi. 

 Idzie ich tylu… w różne strony… 
Na skrzyżowaniu dróg, na skrzyżowaniu swego losu 

czeka Chrystus – Pasterz, by ich prowadzić. 

 „ Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście 

szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”. 

 

To wybranie wymaga od kapłana całkowitego oddania się Chrystusowemu zadaniu 

na ziemi.  

 Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus 

Kiedy wstępujesz na stopnie ołtarza,  

By złożyć na nim bezkrwawą ofiarę,  

Przez którą Bóg nas łaskami obdarza. 



 Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus 

Kiedy zasiadasz w konfesjonale, 

By dusze grzechem skalane oczyścić, 

W Miłości Bożej zbawczym Trybunale. 

 I tak przy każdej czynności Kapłanie 

Pyta Cię Chrystus po wiele razy, 

Czy ty mnie miłujesz – więcej niż inni? 

Bo chce, by serce Twe było bez skazy. 

 I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi 

Choć wie, co serce kapłańskie czuje, 

Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem – 

Panie – Ty wszystko wiesz…Ty wiesz że Cię miłuję! 

 

Dziś stajemy w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i wybrania . 

Pragniemy szczególnie podziękować Chrystusowi za dar Kapłaństwa  

ks. Józefa Tatarczyka chcemy zapewnić o naszej modlitwie i podziękować za trud i pomoc 

duszpasterską w naszej parafii za głoszone Słowo Boże, za posługę w konfesjonale i za to 

że jest wśród nas.  
Czcigodny Księże Józefie! 

Codziennie patrzymy na Twoją pracę, troskę i poświęcenie dla naszej parafii. Życzymy, aby 

towarzyszyła Ci bliskość Tego, który Cie powołał i któremu oddajesz swoje życie. 

Niech obfitość łask nieustannie się pomnaża przez Chrystusowe „stokroć więcej” i owocuje w 

ludzkich sercach umacnianiem wiary i głębszym umiłowaniem Boga w naszej.                   
                                                                                       Z całego serca życzą: 

Ks. Proboszcz Witold Tatarczyk.  

Ks. Grzegorz Kucza.  



Oraz wdzięczni  parafianie. 

 

 


