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Zawsze żyłem tą nadzieją,
Żeby zostać kaznodzieją.
Który gromów w lud nie ciska,
Ni łez z oczu nie wyciska.

1. Ucieszyła mnie pieśń pożądana,
Pójdę do domu mojego Pana.
Skończą się trudy, krzyże, męczarnie,
Bóg mnie przygarnie.

Lecz odważnie i jak może,
Zawsze głosi Słowo Boże.
Kreśli obraz Boga w duszy,
Z twarzy gorzkie łzy osuszy.
Na zepsucie nie narzeka,
Lecz z miłością zawsz czeka.
Na każdego, kto pobłądził,
To Bóg będzie ludzi sądził.
Bóg jest wierny od początku,
Kocha wszystkich bez wyjątku.
Bóg jest Ojcem – Bóg Miłości,
Kocha mimo niewdzięczności.
Zawsze gotów jest przebaczyć,
Broni ludzi przed rozpaczą.
Przed iluzją i zwątpieniem,
Jest radością i natchnieniem.
ŻYCIEM PRAWDĄ, pewną DROGĄ
Którą kroczyć wszyscy mogą.
O. Józef Tatarczyk SVD

2. Tam spotkam świętych z różnego stanu,
I wszystkich krewnych, co zmarli w Panu.
Ujrzę Jezusa Zbawcę mojego.
I Matkę Jego!
3. Tam pokolenia przyjdą gromadnie,
Przed Panem każdy w pokorze upadnie.
Ujrzą swe winy tak jak na dłoni,
Grzesznicy oni.
4. Tam sprawiedliwie Pan Bóg osądzi
Kto żył uczciwie, a kto pobłądził.
Złych przecz odrzuci, a bogobojnych,
Nagrodzi hojnie.
5. Ty zaś, Józefie, wielki Patronie,
Bądź wraz z Maryją przy moim zgonie.
Daj mi, więc Jezu, Przedobry Panie,
Lekkie skonanie.
6. Zanim z włodarstwa Bóg mnie odwoła,
Chcę czynić dobro wszystkim dookoła.
Póki mi starczy zdrowia i siły,
Jezu, mój miły.
O. Józef Tatarczyk SVD

Życiorys śp. O. Józefa Tatrczyk SVD 1931-2022
Ojciec Józef Tatarczyk, ur. 28.01.1931 r. w Wodzisławiu Śl. Dom, w którym urodził
się Ojciec Józef zakupiony został przez Jego Rodziców i znajdował się na miejscu
dzisiejszej restauracji „Piast” Ochrzczony w kościele pw. Matki Boskiej
Szkaplerznej – dzisiaj Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Rodzice Ojca Józefa: Ludwik i Marianna zd. Wija. Oboje pochodzili
z miejscowości Mszana. Józef był 7 z kolei rodzonym dzieckiem: Wanda,
Tadeusz, Władysław, Bogdan, Zbigniew /zmarł w wieku dziecięcym/, Bolesław,
Józef , Anna. Ludwik umiera w 1933 r. gdy Józef ma zaledwie 2 latka. Matka
Marianna wychodzi drugi raz za mąż za Władysława Pałuczaka.
Marianna umiera w 1953 – Józef ma 22 lata.
Szkoła: w roku 1938 Józef rozpoczyna naukę w szkole podstawowej
w Wodzisławiu Śl. /budynek dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego
/Tam kończy 4 klasę. W skutek zmiany miejsca zamieszkania, od 1943 r.
piątą klasę rozpoczyna w szkole w Jedłowniku. Uznając jego wiedzę i zdolności,
nauczyciele przenoszą Józefa do klasy szóstej. W roku 1945 zdaje egzamin
do gimnazjum w Rybniku. I tu po 1,5 miesiąca nauki w klasie pierwszej,
zostaje przeniesiony do klasy drugiej. Po ukończeniu drugiego roku zdaje
małą maturę i przechodzi do gimnazjum św. Jacka w Katowicach.
Czasy stalinowskie, w których przyszło uczyć się w gimnazjum, nie były łatwe
dla tych, którzy chcieli pójść do Seminarium. Wcześniejsze wykrycie zamiarów
ucznia, kończyło się oblaniem matury. To zadecydowało, iż w 1949 roku Józef
wstępuje do Seminarium Duchownego Werbistów w Pieniężnie.
Po wstąpieniu do Seminarium rozpoczyna się rok nowicjatu.
Po nowicjacie w latach 1950-51 kontynuuje naukę, aby zrobić maturę zakonną,
nie uznawaną wówczas przez państwo. W latach 1951-53 studiuje filozofię,
a przez 4 następne lata teologię,
do roku 1957 r Całe studia odbywają się w Pieniężnie.
Pierwsze Śluby Zakonne Józef składa 8 września 1951 r. 8 wrzesień to dzień
narodzin Zgromadzenia. W tym roku przypada więc pół wieku od złożenia
pierwszych Ślubów. Śluby wieczyste składa 8 września 1955 r.
19.08.1956 r – Święcenia Kapłańskie w Pieniężnie z rąk ks. Biskupa
Jankowskiego. Wyświęconych zostało wtedy 10 Werbistów. Był to wówczas
najliczniejszy rocznik w powojennej historii Zgromadzenia.
Od roku 1957 Ojciec Józef uczy w Nysie w Seminarium Zakonnym biologii.
Jednocześnie przygotowuje się do matury państwowej, którą zdaje w 1958 roku.
Pragnieniem Ojca Józefa była oczywiście praca misyjna – w Argentynie.
W roku 1958 dostaje Dekret na wyjazd, władze Argentyny nie dają jednak wizy.
Czekał na nią do roku 1965. W tymże roku Prowincjał skreśla
Ojca Józefa z listy mających wyjechać na Misje.
1958 –62 pracuje jako Rekolekcjonista, czekając na wizę.
Przebywał wtedy w Laskowicach w ekipie misyjnej.

1963 – 65 przełożeni zakonni wysyłają Go na Katolicki Uniwersytet Lubelski,
gdzie studiował Teologię Pastoralną. . Kończy je egzaminem licencjackim.
W roku 1965 przenosi się do Bytomia do ekipy misyjnej, gdzie przebywa 33 lata.
Od roku 1998 przebywa w Domu Zakonnym Ojców Werbistów w Rybniku.
Ojciec Józef znany był w całej Polsce jako wybitny misjonarz i rekolekcjonista.
Jego kazania oparte na zdrowej nauce Chrystusa charakteryzowały się jasnością
myśli, odniesieniem do aktualnych problemów słuchaczy, budziły nadzieję.
Można powiedzieć, że były to słowa z mocą. Ktoś powiedział, że
„Pan Wołodyjowski to pierwsza szabla Rzeczypospolitej, a Ojciec Józef,
to pierwszy język w Rzeczypospolitej „.Stąd zawsze był chętnie zapraszany do
wielu parafii w całej Polsce. Jako misjonarz ludowy pracował 42 lata i choć na
emeryturze, nie rezygnował z pracy misyjnej . W ciągu tych wielu lat przeprowadził
skromnie licząc ok. 600 misji i rekolekcji w wielu miastach Polski: Wrocławiu,
Poznaniu, Gdańsku, Kołobrzegu, Łodzi, Katowicach itd. Fenomenem jest , iż 5 razy
prowadził misje w jednej parafii, nie licząc odnowienia misji, kazań odpustowych
i innych pobytów w tej miejscowości /Rowień/ Przeszło 20 lat pomagał w okresie
kolędowym i nie tylko w parafii pw. Ducha Św. W Tychach.
Oprócz rekolekcji i misji ludowych, głosił także rekolekcje Siostrom
Zakonnym, Księżom i klerykom /jedyny przypadek, że ten sam rekolekcjonista
został powtórnie zaproszony do Seminarium/
Jeździł również na zastępstwa do różnych parafii polskich i zagranicznych,
zwłaszcza do Niemiec. Bardzo dobrze władał bowiem językiem niemieckim.
Dwa razy został wysłany także przez Prowincję do Włoch na Międzynarodowe
Kursy. Było to w roku 1980 /5 miesięcy/ i w 1992 /3 miesiące/
Ojciec Józef nie stronił także od pióra. Przede wszystkim przez wiele lat pisał
rozważania oparte na Biblii do pisma werbistowskiego „Misjonarz” Pisał także
do „Gościa niedzielnego” i wielu innych pism.
Do najważniejszych cech Ojca Józefa należało to, iż żył tym co głosił.
Żył nauką Chrystusa na co dzień. Był człowiekiem bardzo skromnym, jednocześnie
odważnym w nauczaniu i w życiu. Ogromna życzliwość, pogoda ducha.
Chętny w dawaniu i w niesieniu pomocy innym. Głosił i uczył, iż Bóg, w którego
wierzymy jest Bogiem miłości, i na milości mamy oprzeć swoje życie.
W 2006 roku zamieszkał na probostwie w Skrzyszowie, pomagając w pracy
duszpasterskiej swojemu bratankowi ks. Witoldowi Tatarczykowi – proboszczowi
parafii św. Michała Archanioła.
O. Józef Tatarczyk Odszedł do Pana 8 Sierpnia Roku Pańskiego 2022
w Skrzyszowie. Msza św. pogrzebowa odprawiona została 11 sierpnia
w kościele św. Michała Archanioła w Skrzyszowie.
Pochówek odbył się na cmentarzu parafialnym w Jedłowniku.

