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 Drodzy Diecezjanie! 

 

 Rozpoczynający się dzisiaj Adwent jest początkiem nowego roku kościelnego 

i duszpasterskiego, który będzie obfitował w znaczące wydarzenia zarówno 

w wymiarze Kościoła powszechnego, jak i naszej tarnowskiej diecezji.  

 Pierwsze z ważnych dla nas wydarzeń będzie miało miejsce już w najbliższą 

sobotę 5 grudnia. W dalekim Peru, w miejscowości Chimbote (czyt. Czimbote), 

zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy trzej męczennicy, wśród których są dwaj polscy 

franciszkanie: ojciec Michał Tomaszek oraz ojciec Zbigniew Strzałkowski. 9 sierpnia 

1991 roku ponieśli śmierć męczeńską z rąk terrorystycznej organizacji, która uznała 

ich pracę misyjną za szkodliwą dla rozwoju planowanej w Peru komunistycznej 

rewolucji.  

 Sługa Boży ojciec Zbigniew Strzałkowski – za niedługo już Błogosławiony – 

jest ściśle związany z naszą diecezją. Urodził się w 1958 roku w Zawadzie koło 

Tarnowa; ochrzczony został w tarnowskiej katedrze, w Tarnowie także zdał egzamin 

dojrzałości i przez krótki czas tutaj również pracował. Mając 21 lat wstąpił do Zakonu 

Franciszkanów, gdzie złożył śluby zakonne, a następnie w roku 1986 został 

wyświęcony na kapłana. Pod koniec roku 1988 wyjechał na misje do Peru, gdzie 

poświecił się dziełu ewangelizacji nie tylko głosząc słowo Boże i sprawując 

sakramenty święte, ale także troszcząc się o chorych i ubogich. Mając zaledwie 33 

lata, w imię miłości do Chrystusa i Jego Kościoła, złożył najwyższe świadectwo 

swojej wiary, jakim jest męczeństwo. Przeżywając beatyfikację naszego rodaka 

dziękujmy Bogu za to, że tarnowska diecezja – „ziemia świętych i błogosławionych” – 

po raz kolejny wydała piękny owoc świętości życia kapłańskiego i zakonnego. 

 Drugim ważnym wydarzeniem stojącym przed nami jest Jubileusz Miłosierdzia. 

Rok Święty Jubileuszowy zostanie otwarty w Rzymie przez papieża Franciszka w dniu 

8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Zachęcam Was, drodzy Diecezjanie, do jak najliczniejszej duchowej łączności 

z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi pielgrzymami, którzy w Watykanie będą 

uczestniczyć w obrzędzie otwarcia Drzwi Świętych Roku Miłosierdzia.  

 Papież Franciszek postanowił, aby ten Nadzwyczajny Jubileusz był przeżywany 

nie tylko w samym Rzymie, ale także w całym Kościele powszechnym. Dlatego 

zgodnie z zarządzeniem papieskim, w dniu 13 grudnia, we wszystkich diecezjach, 

w kościołach katedralnych oraz wyznaczonych przez biskupów kościołach 

jubileuszowych zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia”. W naszej tarnowskiej diecezji 

będzie ich w sumie dwanaście. Kościołami jubileuszowymi, w których zostaną otwarte 

„Bramy Miłosierdzia” będą wszystkie Bazyliki Mniejsze, w więc Tarnowie, Bochni, 

Grybowie, Limanowej, Mielcu, Nowym Sączu, Szczepanowie i Tuchowie, także 

kościoły parafialne: w Dębicy pw. Miłosierdzia Bożego, w Ciężkowicach, 

w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Krynicy-Zdroju pw. Wniebowzięcia Matki Bożej. 

Ufam, że rozmieszczone po całym terenie diecezji kościoły jubileuszowe ułatwią 

owocne przeżywanie Jubileuszu Miłosierdzia. Jednym z istotnych przeżyć w Roku 

Miłosierdzia powinna być nasza osobista pielgrzymka do jednego z kościołów 



jubileuszowych, przejście przez „Bramę Miłosierdzia”, przystąpienie do sakramentu 

pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii świętej oraz refleksja nad tajemnicą Bożego 

miłosierdzia.  

 Drodzy Diecezjanie! Życzę Wam, aby te znaki czasu, które u początku 

rozpoczynającego się Adwentu stawia przed nami Miłosierny Ojciec, pozwoliły nam 

„nabrać ducha” i z radością „zbliżać się do tajemnicy naszego odkupienia” (por. Łk 

21,28), którego wszyscy pragniemy i oczekujemy. 

 

 Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy 
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Tarnów, 23 listopada 2015 roku. 

 


