90 URODZINY
O. JÓZEFA
TATARCZYKA
28 stycznia o. Józef Tatarczyk
będzie obchodził swoje 90-te
urodziny. Przez te 15 lat swojej
posługi w Skrzyszowie tak mocno
zapisał się w sercach parafian, że dla
wielu stał się po prostu Wujkiem.
Bardzo wielu z nas pamięta
msze święte, kiedy o. Józef głosił
piękne, bardzo pouczające, ale
przede wszystkim poruszające serca kazania. Nigdy nie bał się poruszać trudnych
tematów i problemów, z którymi borykają się wierni. I potrafił to robić w tak
umiejętny sposób, że nie raz udawało mu się kruszyć mury ludzkiej
zatwardziałości i otwierać ludzkie serca na działanie Pana Boga. Jego słowa
kierowane do ludzi były zawsze przepełnione głęboką wiarą. Nie raz budziły
nadzieję, nieraz potrafiły skierować na właściwą drogę, a nieraz także potrafiły
pomoc spojrzeć na ludzi i różne sprawy w zupełnie inny – lepszy sposób.
Nigdy nie zależało mu na tym by być w centrum uwagi, nigdy się nie
wywyższał. Z wielką wrażliwością pochylał się nad każdym człowiekiem i
potrafił słuchać każdego człowieka. Zawsze skromny, cichy, z pokorą oddany
swej kapłańskiej i zakonnej posłudze. Jednak jego cichość, skromność,
pracowitość, cierpliwość, wyrozumiałość i ogromna pokora, z jaką kroczy przez
życie świadczy o Wielkości jego osoby.
Przez 90 lat swojego życia nieraz musiał się zmierzyć z różnymi
przeciwnościami losu. Jednak zawsze starał się we wszystkim odszukać wolę
Bożą i przyjmować ją z głęboką pokorą.
Urodził się w 1931 roku w Wodzisławiu Śl. Jego rodzice Ludwik Tatarczyk
i Marianna (z domu Wija) pochodzili z Mszany. Był siódmym ich dzieckiem,

miał 5 braci i 2 siostry. Czasy jego młodości i odpowiedzi na powołanie były
czasami bardzo trudnymi. Czas jego nauki w Szkole Podstawowej początkowo w
Wodzisławiu Śląskim, a później w Jedłowniku to czas II wojny światowej. Nie
łatwe były też pierwsze lata powojenne. Wtedy to kontynuował swoją naukę w
rybnickim gimnazjum, a następnie w 1949r wstąpił do Seminarium Księży
Misjonarzy Werbistów w Pieniężnie. Tam też w 1951 złożył śluby zakonne, a 5
lat później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 60-tych ukończył studia
pastoralne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jako młody zakonnik marzył o tym by pojechać na misje do Argentyny,
jednak życie potoczyło się inaczej. Nie wyjechał za ocean, ale pozostał w kraju,
gdzie niestrudzenie, jako rekolekcjonista przez prawie 48 lat głosił Słowo Boże
dla duchowieństwa i osób świeckich. Ilość misji i rekolekcji, jakie prowadził w
kraju można liczyć w setkach. Posługiwał również w pracy duszpasterskiej w
Niemczech, gdzie, co rok rocznie przez 8 lat wyjeżdżał w czasie wakacji.
Swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat Słowa Bożego przez 16 lat
dzielił się również na łamach miesięcznika „Misjonarz”. Wydano także książki
jego autorstwa. Nie raz na łamach naszej gazetki mogliśmy przeczytać jego
wiersze, w których pochyla się często nad trudnymi sprawami doczesności, ale
też nad naszą drogą ku wieczności.
Zarówno jego słowo mówione, jak i pisane, ale również jego życiowa
postawa mogą być dla nas przykładem do naśladowania.
Mimo swojego wieku i wszystkich niedogodności związanych z stanem
zdrowia nigdy nie narzeka. Wręcz przeciwnie: zaraża pogodą ducha, uśmiechem,
optymizmem i serdecznością dając jednocześnie przykład jak można z pokorą
przyjmować wszystko, czym nas obdarza Pan Bóg i ufać Mu bezgranicznie.
O. Józef jest wielkim czcicielem Matki Bożej, a jego patron św. Józef stał
się dla niego szczególnym wzorem do naśladowania. W wierszu, który napisał w
1955 roku – na rok przed święceniami kapłańskimi zwraca się w wielkiej
pokorze do swego patrona i prosi go o pomoc w swej życiowej drodze ku niebu.
Wiersz – zamieszczony poniżej nosi tytuł

„Prośby do św. Józefa”
Na szczyt świętości tam hen do nieba
Wspinać się muszę każdego dnia,
więc przewodnika dobrego trzeba,
żeby mnie ustrzegł zawsze od zła.
Pokazał jasną i pewną drogę
i niezawodny świętości szlak,
którym bez lęku tu kroczyć mogę,
pomimo grzechów, błędów i wad.
Święty Józefie! Twe imię noszę,
w Tobie więc pragnę utkwić mój wzrok
o Twoją pomoc gorąco proszę,
do Boga Stwórcy kieruj mój krok.
Ty byłeś w życiu cichy, poważny,
odpowiedzialny i dobry mąż,
a w przedsięwzięciach sprytny, odważny
pomimo pracy – skupiony wciąż.
Naucz mnie zatem kroczyć przez życie
bez szumu, werbli i blichtru żądz –
ale poważnie, cichutko, skrycie –
jako uczciwy Polak i ksiądz.
Niechaj podejrzeń nigdy nie rzucam
ni potępienia nie ciskam grot,
nigdy świadomie niech nie zasmucamjeśli przypadkiem – przebaczam w lot.
Jeśli drugiego zaś nie rozumiemBogu Miłości zostawiam sąd.
Naucz mnie kochać nad wszystko Boga,
Matkę Najświętszą wielbić i czcić,
a dla każdego - każdego nawet wroga
zawsze życzliwym i dobrym być.

Minęło 66 lat od powstania tego wiersza i kiedy patrzymy na
Osobę Ojca Józefa i treść tego wiersza widzimy jak gorliwie swym
życiem naśladuje swego świętego patrona.
Rok 2021 jest dla naszego Zacnego Solenizanta rokiem
jubileuszowym, ponieważ właśnie w tym rok mija:
70-ta rocznica złożonych przez niego ślubów zakonnych
65-ta rocznica jego kapłaństwa
15-ta rocznica jego posługi w naszej skrzyszowskiej parafii.

Jako parafianie z całego
serca dziękujemy za tą
duszpasterską posługę, za
całą dobroć, życzliwość,
serdeczność, za modlitwę.
Dziękujemy również za ten
piękny przykład życia wiarą
na co dzień, kroczenia za
Jezusem, głoszenia Jego
nauki i wcielania jej w
czyny.
Bóg zapłać Ci o. Józefie za całe dobro!

A w dniu Twoich urodzin Czcigodny Ojcze
Józefie przyjmij od wszystkich parafian z
serca płynące, szczere życzenia:
Niech Pan Bóg w każdym dniu obdarza Cię wszelkimi
łaskami,
tak by Twoja droga życia stawała się
prostą drogą do nieba.
By Pan Jezus błogosławił Ci
we wszystkich Twych wysiłkach jakie czynisz,
by wypełniać Bożą wolę.
Niech wszystkie Dary Ducha Świętego
na Ciebie spływają tak,
byś swą kapłańską posługą przemieniał ludzkie serca.
Anioł Stróż ze świętym Michałem Archaniołem
niechaj Cię strzegą przed wszelkim złem tego świata.
Najświętsza Panna Maryja - otacza Cię matczyną miłością
i opieką szczególnie w trudnych chwilach,
a także uprasza u Syna wszystkie potrzebne łaski
i przygarnia do Swego serca.
Święty Józef, patron, którego imię nosisz
pomaga Ci w pokonywaniu wszelkich problemów,
ale też i zwykłego ludzkiego zmęczenia.
A życzliwy uśmiech spotykanych ludzi niechaj będzie
skromnym wyrazem wdzięczności za wszelkie dobro,
jakim obdarzasz wszystkich jako duszpasterz
i Człowiek o Wielkim Sercu.
Szczęść Boże
wdzięczni parafianie

