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Tarnów, czerwiec 2014 40

Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny 8-14 czerwca 1987

Niezwykłe miejsce 
Kościół pod wezwaniem Bł. Karoliny to 

wyniosła budowla, górująca nad Tarnowem 
i widoczna z daleka. To największa świąty-
nia w mieście i diece-
zji tarnowskiej. Ko-
ściół jest usytuowa-
ny na wzniesieniu, 
a jego wysoka, 70-cio 
metrowa wieża spra-
wia wrażenie palca 
wskazującego w nie-
bo, jakby pokazywa-
ła drogę do Boga.

W 1985 roku roz-
poczęto na nowym tar-
nowskim osiedlu bu-
dowę kościoła. W po-
łowie 1986 roku przy-
szła wiadomość, że 
w czerwcu 1987 roku 
przyjedzie do Tarnowa 
Jan Paweł II, a spotka-
nie z nim odbędzie się 
na tym właśnie miej-
scu. 

Wiosną 1987 
roku został zalany 
strop nad dolnym ko-
ściołem. Równocze-
śnie trwały prace przy przygotowaniu papie-
skiego ołtarza, dojść i dojazdów oraz budowie 
sektorów i porządkowaniu terenu. Beatyfika-
cja Sługi Bożej Karoliny Kózki z niedalekiej 
Wał-Rudy to była uroczystość, na którą papież 
zaprosił specjalnie polskich rolników. Dziś 
szacuje się, że na tarnowskie błonia, przyby-
ło wtedy z terenu diecezji i z całej Polski po-
nad półtora miliona pielgrzymów. Na spotka-
nie z Janem Pawłem II przybyło do Tarnowa 
również około ośmiu tysięcy harcerzy z ca-
łej Polski, którzy zorganizowali tu tzw. „Bia-

łą Służbę”. Medialna relacja z mszy w Tarno-
wie została okrojona ze wszystkich fragmen-
tów, w których pojawiali się harcerze. 

Beatyfikacyjną mszę świętą wraz z papie-
żem koncelebrowali kardynałowie, arcybiskupi, 

biskupi i setki kapłanów. Obecni byli reprezen-
tanci władz i dyplomacji, przedstawiciele róż-
nych kościołów i wyznań oraz delegacje wielu 
organizacji i stowarzyszeń. W tej jedynej w hi-
storii Tarnowa papieskiej mszy uczestniczył do-
słownie cały Tarnów i ogromne rzesze przyjezd-
nych, wśród nich siostry błogosławionej Karoli-
ny -  Katarzyna i Maria. 

To niepowtarzalne zgromadzenie modli-
tewne zakończyła „Rota”, wspólnie wykonana 
przez pielgrzymów i liczącą 1050 osób orkiestrę 
dętą wraz z 1500 osobowym chórem. 

Jan Paweł II był w Tarnowie przez dwa dni 
i pamięć tego, czego byliśmy świadkami i co 
przeżyliśmy pozostaje do dziś żywa. Dowodem 
na to są uroczyście obchodzone u nas kolejne 
rocznice tamtej wielkiej wizyty. 

Po wyjeździe 
Ojca Świętego znów 
ruszyły prace przy 
budowie kościoła. 
W ciągu pięciu lat 
została zbudowana 
bryła kościoła, choć 
jeszcze bez dachu 
i wieży. 

 W lipcu 1992 
roku zostałem  mia-
nowany rektorem 
budowanego ko-
ścioła i organizato-
rem nowej parafii. 27 
września 1992 roku 
w przedsionku ko-
ścioła została odpra-
wiona pierwsza msza 
święta, która roz-
poczęła duszpaster-
stwo. 

W tym samym 
roku pierwszą Pa-
sterkę, w części dol-
nego kościoła, od-

prawił biskup Józef Życiński. 
16 lipca 1993 roku została erygowana nowa 

parafia Bł. Karoliny w Tarnowie. 
W ciągu ponad 20 lat istnienia parafii cały 

czas trwa budowa i wyposażenie tej ogromnej 
świątyni, plebanii, zaplecza i całego otoczenia. 

Nasza świątynia, przeznaczona od początku 
na kościół pomocniczy dla niewielkiej tarnow-
skiej katedry, jest dla tysięcy wiernych miejscem 
ważnych wydarzeń, spotkań i przeżyć.

Ks. Stanisław Dutka - proboszcz 
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Jan Paweł II przybył do Tarnowa  
9 czerwca 1987 roku. Z wiernymi spotkał się 
10 czerwca, podczas mszy świętej w miejscu, 
gdzie dzisiaj stoi kościół pod wezwaniem bło-
gosławionej Karoliny Kózkówny. Tego same-
go dnia po południu na placu Katedralnym 
w Tarnowie papież celebrował uroczyste nie-
szpory o Najświętszym Sakramencie z udzia-
łem kapłanów, zakonników i zakonnic. 

9 czerwca 1987 roku, o godzinie 20.20, przy 
padającym deszczu, papieski śmigłowiec wylą-
dował na lądowisku w Mościcach. Jana Paw-
ła II witali w Tarnowie w imieniu Kościoła bi-
skupi: Jerzy Ablewicz, Piotr Bednarczyk, Jó-
zef Gucwa, Władysław Bobowski oraz księża 
Kazimierz Kos, Jan Rec, Edward Łomnicki, 
Michał Bednarz, Stanisław Sojka, Władysław 
Kostrzewa i Adam Kokoszka.  

Władze miejskie i wojewódzkie reprezen-
towali: wojewoda Stanisław Nowak, wicewo-
jewoda Marian Chudzik, prezydent Mieczy-
sław Strzelecki oraz Mieczysław Menżyński 

– Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej i Franciszek Styczeń – Dyrektor Wydziału 
Urzędu Wojewódzkiego ds. Wyznań.  

Z Mościc papież przejechał ulicami: Trau-
gutta, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Kra-

kowską, Nowy Świat i Dzierżyńskiego (obecna 
ulica Mościckiego) do siedziby biskupów tar-
nowskich, która po raz pierwszy w historii stała 
się na dwa dni rezydencją papieża. Trasa prze-
jazdu przepełniona była witającymi Jana Pawła 
II mieszkańcami Tarnowa.  

Tego dnia program nie przewidywał żad-
nych spotkań, ale przed kurią zgromadziły się 
tłumy młodzieży, które oczekiwały ze śpiewem 
i modlitwą na ukazanie się papieża w oknie. Jan 
Paweł II przemówił do młodzieży, zaimprowizo-
wane spotkanie trwało około 10 minut. - Bardzo 
się cieszę, że jestem w Tarnowie i stoję tu, w tym 
oknie. Nigdy tu w tym oknie nie stałem. Musia-
łem ciężko pracować na to, żeby tutaj, w tym 

Tarnów rezydencją papieża
Formuła beatyfikacji Karoliny Kózki
Spełniając życzenie naszego Brata Jerze-

go Ablewicza, Biskupa tarnowskiego 
oraz wielu innych Braci w Biskupstwie, 

jak i licznych wiernych, po wysłuchaniu zda-
nia Świętej Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, Naszą Powagą Apostolską ogłaszamy, 

że Czcigodna Sługa Boża Karolina Kózka 
otrzymuje z dniem dzisiejszym       

tytuł Błogosławionej, a jej święto będzie 
można obchodzić 18 listopada, 

w dniu jej narodzin dla nieba, w miej-
scach i sposób określony przez Prawo.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen

W 1958 roku ksiądz Karol Wojtyła mia-
nowany został biskupem pomocniczym 
w Krakowie. Od tamtej pory przez kolejne 
20 lat wielokrotnie odwiedzał diecezję tar-
nowską. Po raz ostatni przed wyborem na 
papieża przemawiał do wiernych w Tarnowie 
10 września 1978 roku na placu Katedral-
nym.

 1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła przy-
jął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Ada-
ma Stefana Sapiehy. Następnego dnia odpra-
wił swoją pierwszą mszę świętą w krypcie świę-
tego Leonarda na Wawelu, a już dwa tygodnie 
później wyjechał na dalsze studia do Rzymu. 

Po powrocie do Polski, w roku 1948, pra-
cował w Niegowici, następie w parafii świętego 
Floriana w Krakowie. Od 1954 roku, po ukoń-

czeniu pracy habilitacyjnej, wykładał w semi-
nariach duchownych diecezji krakowskiej, ka-
towickiej i częstochowskiej oraz na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. 

4 lipca 1958 roku papież Pius XII miano-
wał Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym 
w Krakowie. Od tamtej pory biskup, a następnie 
kardynał Wojtyła wielokrotnie odwiedzał teren 
diecezji tarnowskiej. Po raz pierwszy spotkał się 
w Tarnowie w sierpniu lub wrześniu 1958 roku 
z biskupem Janem Stepą.

Kilka lat później, we wrześniu 1962 roku, 
uczestniczył, wspólnie z prymasem Stefanem 
Wyszyńskim, w koronacji obrazu Matki Bożej 
Okulickiej. 

Już jako arcybiskup metropolita krakow-
ski Karol Wojtyła uczestniczył roku w uro-

czystościach millenijnych w Szczepanowie, 
w maju 1966 roku, a także w podobnych uro-
czystościach w Tropiu, Tarnowie, Starym Są-
czu i Limanowej, gdzie we wrześniu 1966 roku 
odbyły się główne uroczystości millenijne die-
cezji tarnowskiej. – Przyszliśmy tu dziś, aże-
by spłacić dług całego tysiąclecia; dług wiary, 
nadziei, miłości, dług łaski bożej, dług zacią-
gnięty przez trzydzieści przeszło pokoleń na-
szych przodków.(...) Nie ma większego postę-
pu człowieka i ludzkości ponad ten, który okre-
ślił Jezus Chrystus. Owszem, jeżeli ktoś tego 
nie widzi i nie uznaje, jeżeli w imię tego, cze-
go nie widzi i czego nie uznaje, chce inne to-
rować drogi postępu, to wówczas my stawiamy 
sobie i jemu pytanie: w imię jakiej zasady, ja-
kiego dobra? Czy jest zasada wyższa niż przy-

W służbie Kościołowi
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oknie sobie stanąć - mówił do młodych tarno-
wian Jan Paweł II.

Następnego dnia, 10 czerwca, spotkanie 
z wiernymi odbyło się w miejscu gdzie dzisiaj 
stoi kościół pod wezwaniem błogosławionej Ka-
roliny Kózkówny. 

Wokół ołtarza, ustawionego na fundamen-
tach budowanej świątyni, zgromadziły się po-
nad dwa miliony wiernych. Z Domu Biskupie-
go na miejsce uroczystości trasa wiodła ulicami: 
Dzierżyńskiego (Mościckiego), Nowy Świat, 
Krakowską, Wałową, Lwowską i Marii Dąbrow-
skiej.    

Ojca świętego powitał biskup Jerzy Able-
wicz. Przewidziany był przejazd papieża pomię-
dzy zgromadzonymi, okazało się to jednak nie-
możliwe ze względu na deszcz, który rozmył dro-
gę pomiędzy sektorami. Ostatecznie papież powi-
tał wiernych z podwyższenia przed ołtarzem.

Na nabożeństwo, podczas którego Jan Pa-
weł II beatyfikował Karolinę Kózkównę przy-
byli do Tarnowa przedstawiciele rolników z ca-
łego kraju. Mszę koncelebrowało 160 biskupów 
i kapłanów, wśród nich sekretarz stanu, kardynał 
Agostino Casaroli i prymas Węgier.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa papież 
poświęcił 126 kamieni węgielnych pod budowę 
obiektów sakralnych, dzwony, wizerunki Matki 
Boskiej i tabernakulum. Kulminacyjnym punk-
tem mszy było wyniesienie na ołtarze Karoliny 
Kózki, papież wygłosił uroczystą formułę beaty-
fikacyjną.

Po zakończeniu uroczystości Ojciec Święty 
poinformował o podniesieniu do godności arcy-
biskupiej ordynariusza diecezji tarnowskiej, bi-
skupa Jerzego Ablewicza.

Po południu, o 14.45, na Placu Katedral-
nym w Tarnowie Jan Paweł II celebrował uro-
czyste nieszpory o Najświętszym Sakramencie 
z udziałem kapłanów, zakonników i zakonnic. 
Homilia wygłoszona do duchowieństwa pod-
czas nieszporów była ostatnim przemówieniem 
papieża w Tarnowie. Po nabożeństwie papież 
odleciał do Krakowa, jego śmigłowiec wylądo-
wał na Błoniach Krakowskich 10 czerwca oko-
ło godziny 17.00.

Podniesienie do godności arcybisku-
piej pasterza diecezji tarnowskiej, bisku-
pa Jerzego Ablewicza 

Drodzy bracia i siostry!
Wszyscy pielgrzymi diecezji tarnow-

skiej i diecezji sąsiednich, wszyscy wyznaw-
cy Chrystusa, synowie i córki zarówno Ko-
ścioła łacińskiego, jak i żyjący wśród nas 
bracia Kościoła wschodniego, wszyscy zgro-
madzeni tutaj rolnicy. 

 Przybyłem na jubileusz, a jubileusz to 
znaczy radować się. Pan Jezus powiedział: 
„Przyjdę do was, ażeby radość wasza była 
pełna”. 

Jako sługa Chrystusa pragnę, ażeby i ra-
dość Kościoła tarnowskiego była pełna i dla-
tego z okazji dwusetnej rocznicy istnienia 

diecezji, na prośbę Kardynała Metropoli-
ty Krakowskiego i w imieniu całej prowin-
cji kościelnej, po uzgodnieniu z odpowiedni-
mi dykasteriami Stolicy Apostolskiej, przy-
znaję w dniu dzisiejszym tytuł arcybiskupa 
waszemu pasterzowi. Jest to tytuł złączony 
z jego osobą, jako biskupa tarnowskiego, po 
dwudziestu pięciu latach pasterzowania w tej 
diecezji, a także dla podkreślenia szczególnej 
służby Kościołowi powszechnemu, zwłasz-
cza na polu misji – wielu kapłanów i wie-
le sióstr zakonnych z tej diecezji pracuje na 
misjach, imię Kościoła tarnowskiego jest na 
misjach dobrze znane – oraz w uznaniu służ-
by, jaką wasz biskup, biskup tarnowski, arcy-
biskup Jerzy Ablewicz spełniał wielokrotnie 
wobec Stolicy Apostolskiej. Szczęść Boże!

 

kazanie miłości? Czy jest dobro wyższe niż mi-
łość i to wszystko co z niego płynie w stosun-
kach międzyludzkich, między społeczeństwami 
i między narodami? I musimy powiedzieć da-
lej, że my, Chrystusowi wyznawcy, chrześcija-
nie XX wieku, chrześcijanie tysiąclecia chrztu 
Polski, chrześcijanie po II Soborze Watykań-
skim, my w imię żadnej zasady, w imię żad-
nej innej racji, nie zrezygnujemy z tego postę-
pu, którego kierunek i cel wyznaczył nam Je-
zus Chrystus – bo gdybyśmy zrezygnowali, 
to byśmy wówczas zdradzili sprawę człowie-
ka – mówił m.in. w swojej homilii w Limano-
wej arcybiskup Wojtyła. – Oto dotknąłem spra-
wy, która jest sprawą całej dzisiejszej ludzko-
ści i która jest także sprawą naszą, w której my 
mamy swój wydatny udział, my biskupi polscy, 
całe duchowieństwo, cały lud boży na ziemi 
polskiej, my wszyscy zgromadzeni w uroczysto-
ściach tysiąclecia chrztu na ziemi tarnowskiej 
w Limanowej. 

26 czerwca 1967 roku Karol Wojtyła po-
wołany został przez papieża Pawła VI do Ko-

legium Kardynalskiego.  Pierwsza wizyta kar-
dynała Wojtyły w diecezji tarnowskiej mia-
ła miejsce w grudniu 1967 roku, gdy odwiedził 
Siekierczynę, rodzinną miejscowość kardyna-
ła Jana Króla, polskiego pochodzenia metro-
polity Filadelfii i Przewodniczącego Episkopa-
tu Stanów Zjednoczonych. 

W latach siedemdziesiątych kardynał Woj-
tyła wielokrotnie odwiedzał Tarnów i parafie 
diecezji tarnowskiej, w roku 1978, roku wybo-
ru na papieża był w diecezji tarnowskiej dwu-
krotnie. 

7 maja 1978 roku koncelebrował mszę świę-
tą i wygłosił słowo końcowe podczas uroczysto-
ści ku czci świętego Stanisława w Szczepano-
wie. 10 września wracając z biskupem Jerzym 
Ablewiczem z diecezji przemyskiej, przybył na 
diecezjalne uroczystości ku czci świętego Stani-
sława na placu Katedralnym w Tarnowie. Pod-
czas uroczystości wygłosił krótkie przemówie-
nie do wiernych. 
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8 czerwca - Warszawa
 8.45 –  odlot z lotniska w Rzymie
 10.45 –  powitanie na lotnisku wojskowym 

„Okęcie” 
 12.15 –  spotkanie z siostrami klauzorowymi 

w Bazylice Archikatedralnej, modlitwa 
na grobie kardynała Stefana Wyszyń-
skiego

 13.15 –  spotkanie ekumeniczne w rezydencji 
Arcybiskupów Warszawskich

 15.30 –  spotkanie z przedstawicielami władz 
PRL na Zamku Królewskim, rozmowa 
w cztery oczy z Wojciechem Jaruzel-
skim

 18.15 –  uroczysta msza święta na otwarcie II 
Kongresu Eucharystycznego w kościele 
pod wezwaniem Wszystkich Świętych 

 
9 czerwca - Lublin, Majdanek, Tarnów

przelot helikopterem do Lublina
 9.30 –  modlitwa i złożenie kwiatów w mau-

zoleum w obozie koncentracyjnym na 
Majdanku

 11.15 –  spotkanie z przedstawicielami świata 
nauki w auli Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego

 11.35 –  spotkanie z profesorami i studentami 
KUL na dziedzińcu uczelni

 16.00 –  msza święta w dzielnicy Czuby, połą-
czona z udzieleniem święceń kapłań-
skich

 20.15 –  przylot na lądowisko w Tarnowie – Mo-
ścicach, przejazd do Domu Biskupiego, 
spontaniczne spotkanie z młodzieżą

10 czerwca – Tarnów, Kraków
 8.15 –  przejazd ulicami Tarnowa na miejsce 

odprawiania mszy świętej
 10.00 –  msza święta na osiedlu Jasna II, be-

atyfikacja Karoliny Kózkówny, po-
święcenie kamieni węgielnych pod 
budowle sakralne, podniesie do god-
ności arcybiskupiej biskupa Jerzego 
Ablewicza

 14.45 –  Nieszpory o Najświętszym Sakramen-
cie z udziałem kapłanów i zakonnic na 
placu Katedralnym 

 16.20 –  odlot z Tarnowa do Krakowa
 17.20 –  spotkanie z wiernymi na Błoniach 

w Krakowie, Liturgia Słowa prowadzo-
na przez Jana Pawła II

 18.30 –  msza święta w Katedrze Wawelskiej
 21.30 –  spotkanie z wiernymi przed budynkiem 

Kurii Metropolitarnej

11 czerwca – Kraków – Szczecin - Gdynia
  wizyta na Cmentarzu Rakowickim na 

grobach członków rodziny
 10.00 –  przylot do Szczecina
 11.00 –  msza święta w dzielnicy Jasne Błonia 

połączona z odnowieniem przyrzeczeń 
małżeńskich

 13.45 –  uroczystość wmurowania kamienia wę-
gielnego pod gmach Wyższego Semi-
narium Duchownego w Szczecinie

 16.15 –  wizyta w katedrze w Szczecinie, spo-
tkanie z seminarzystami, księżmi, za-
konnikami i zakonnicami

 19.00 –  przylot do Gdyni
 19.30 – spotkanie z ludźmi morza na Skwerze 

Kościuszki, Liturgia Słowa
 21.00 – prywatne spotkanie z Lechem Wałęsą 

i jego rodziną

12 czerwca – Gdańsk, Częstochowa
 8.00 –  odjazd z Sopotu na Westerplatte
 9.00 –  spotkanie z młodzieżą na Westerplatte
 11.15 –  spotkanie z chorymi i pracownikami 

służby zdrowia w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku

 15.30 –  msza święta w dzielnicy Zaspa dla ludzi 
pracy wybrzeża i delegacji zakładowych 
z całego kraju, przelot do Częstochowy

 21.00 –  Apel Jasnogórski w Częstochowie

13 czerwca – Częstochowa, Łódź, Warszawa
 7.00 –  msza święta w kaplicy Cudownego Ob-

razu na Jasnej Górze
 9.00 –  odlot do Łodzi

 10.35 – msza święta na lotnisku Aeroklubu 
Łódzkiego połączona z I komunią gru-
py 1 000 dzieci

 16.00 – spotkanie z przedstawicielami inteli-
gencji twórczej w katedrze w Łodzi

 17.00 –  spotkanie z pracownicami Zakładu 
Przemysłu Bawełnianego „Uniontex” 
przelot do Warszawy

 19.30 -  spotkanie z przedstawicielami świata 
nauki i kultury w kościele pw. Święte-
go Krzyża

14 czerwca – Warszawa
 8.00 –  spotkanie z przedstawicielami wspól-

noty wyznania mojżeszowego w rezy-
dencji Prymasa Polski

 9.00 –  nawiedzenie grobu śp. księdza Jerzego 
Popiełuszki na dziedzińcu kościoła św. 
Stanisława Kostki

 10.00 –  msza święta na Placu Defilad, uroczy-
stości zamykające II Kongres Euchary-
styczny

 12.45 –  procesja eucharystyczna na Plac Zam-
kowy

 13.45 –  błogosławieństwo miastu i Polsce pod 
Kolumną Zygmunta

 15.00 –  spotkanie z biskupami w siedzibie Se-
kretariatu Episkopatu Polski

 17.15 –  początek ceremonii pożegnania na lot-
nisku wojskowym Okęcie

 19.28 –  odlot do Rzymu

Opracowano na podstawie: 
„Mówię o Was i za Was”. Warszawa 1988
„Karol Wojtyła w diecezji tarnowskiej”. Tar-
nów 1999
„Ojciec Święty w Tarnowie”. Tarnów 2012


