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Ks. Tomasz Rusiecki – Kielce 
Adoracja na IV Niedzielę Wielkanocną – 7 maja 2017 r. 

 

OJCIEC I DOBRY PASTERZ 

SŁUGA BOŻY KSIĄDZ WOJCIECH PIWOWARCZYK 
 
Pieśń: Wstał Pan Chrystus  
 
Stajemy przed Tobą, Panie Zmartwychwstały,  
z sercami pełnymi miłości i śpiewającymi Twoją chwałę. 
Jesteś Dobrym Pasterzem, który za nas, swoje owce, oddał życie. 
Zmartwychwstałeś, zwyciężając szatana, piekło i śmierć,  
które trzymały nas w niewoli. 
Dzięki Twojej ofierze całopalnej, jesteśmy wolni,  
lecz żyć w wolności wciąż musimy się uczyć,  
idąc odważnie za Tobą.  
Nosimy w sobie wynikającą z wiary pewność,  
że Ty nas prowadzisz po właściwych ścieżkach.  
A wszyscy, którzy pozwolili Ci się prowadzić,  
znaleźli miejsce w Twojej chwale,  
a dla nas stali się przykładami świętego życia. 
Za Tobą szedł odważnie Ksiądz Wojciech Piwowarczyk, kapłan naszej Diecezji. 
Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie za tego kapłana, który spośród nas wyrósł  
i ubogacił swoim życiem i posługiwaniem Kościół Kielecki. 

 
Urodził się 18 stycznia 1902 r., w miejscowości Kamienica, w parafii Gołcza;  
w szczęśliwej, pobożnej i wielodzietnej rodzinie Piwowarczyków.  

Miał ośmioro rodzeństwa. W jego domu rodzinnym panował zbawienny 
zwyczaj: dzieci siadały w sadzie i słuchały, jak ich ojciec czytał im Pismo 
Święte. 

W wieku 9 lat rozpoczął swą edukację w szkole powszechnej w Gołczy,  
którą kontynuował podczas I wojny światowej, by po ukończeniu gimnazjum 
w Miechowie w 1923 roku, wstąpić do Seminarium Duchownego w Kielcach. 
W 1927 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Augustyna Łosińskiego  
i z entuzjazmem pełnił posługę duszpasterską w Wiślicy, Jędrzejowie,  
w parafii katedralnej i św. Wojciecha w Kielcach. Kapłańskie serce wkładał  
w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. 

Po uzyskaniu w Uniwersytecie Warszawskim doktoratu na podstawie pracy 
doktorskiej p.t.: „Charakter. Jego istota”, biskup Czesław Kaczmarek mianował 
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go spowiednikiem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego  
w Kielcach, a 26 lipca 1939 r. ojcem duchownym i profesorem. Posługę  
tę ks. Wojciech pełnił przez dziewiętnaście lat. 

Czasy II wojny światowej stwarzały wiele wyzwań, które podejmował  
wraz z bł. Józefem Pawłowskim, niosąc w duchu miłosierdzia pomoc rannym  
i grzebiąc umarłych. 

Alumni znajdowali u niego oparcie, nadzieję, wiarę, przykład wielkiego 
rozmodlenia, poświęcenia i dyspozycyjności.  

Powszechnie nazywano go „ojcem”. Posługę wobec kapłanów i innych ludzi 
ks. Infułat Piwowarczyk, prawdziwie po ojcowsku i z odpowiedzialnością 
pasterza pełnił do końca swego życia. 

Za Bożym natchnieniem założył żeńską wspólnotę życia konsekrowanego  
pod nazwą „Instytut Świecki Chrystusa Króla”. 

Kierował się zawsze duchem misyjnym Kościoła i duchem miłosierdzia, czego 
mogły doświadczyć osoby potrzebujące pomocy, dla których organizował 
wczaso-rekolekcje w Szewnej Sułoszowej, Zielenicach, Pińczowie. 

Zmarł w opinii świętości 27 lipca 1992 r. W 2006 roku rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny Ojca Wojciecha. 

 
Pieśń: O Panie, Tym moim Pasterzem 
 
Ty, Panie, jesteś naszym Pasterzem. 
Prawdę tę wyznajemy z wdzięcznością wspominając Twojego sługę, Księdza 
Wojciecha, przekonani o świętości jego życia. 
Tyś go uczynił dobrym pasterzem dla wielu ludzi:  
dla kapłanów, osób konsekrowanych, chorych, niepełnosprawnych. 
Obdarzyłeś go miłością do Kościoła, Twojej owczarni, posłanej na cały świat. 
Uczył nas, sam żyjąc prawdą, że w naszym życiu, „w każdej czynności towarzyszą 
nam z bliska głęboko przyjazne, troskliwe, rozmiłowane w naszej duszy oczy 
Boże. Jest to obecność czynna, nieustannie skierowana do zbawienia każdego  
z nas”. 
Przyjmij, Panie, nasze uwielbienie, jakie kierujemy do Ciebie,  
gdy wspominamy Sługę Bożego, Księdza Wojciecha Piwowarczyka. 

 
Wielbimy i błogosławimy Cię, Jezu Chryste. 

 
 Za życie, powołanie i posługę kapłańską Ojca Wojciecha. 
 Za kapłana rozmiłowanego w Tobie i Twoim Kościele. 
 Za dobrego ojca zatroskanego o ludzi w potrzebie: chorych, 

niepełnosprawnych, ubogich. 
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 Za dobrego pasterza nieopuszczającego ludzi w trudnych sytuacjach 
życiowych, w czasie wojny, w czasach prześladowań komunistycznych. 

 Za kapłana i kierownika duchowego świeckich, konsekrowanych, alumnów 
i kapłanów. 

 Za kapłana, który „nosił w sercu ogromną troskę o rozwój życia 
wewnętrznego u ludzi, których spotkał i którzy jemu powierzyli swe 
sprawy”. 

 Za cierpliwego, roztropnego i niezmordowanego spowiednika, wytrwale 
pełniącego posługę w konfesjonale.  

 Za kapłana rozmodlonego, zjednoczonego z Bogiem i zatroskanego  
o świętość osobistą i wszystkich, którym służył. 

 Za każde Twoje dobro, jakie przez jego kapłańską modlitwę i posługę stało 
się naszym udziałem. 

 Za kapłana szczęśliwego kapłaństwem. 
  
Pieśń: Pójdźcie błogosławić Pana 
 
Rozradowani pięknem człowieczeństwa i kapłaństwa Sługi Bożego,  
Księdza Wojciecha Piwowarczyka,  
prosimy Cię, Panie, Dobry Pasterzu,  
o upragnioną łaskę wyniesienia na ołtarze kapłana,  
który stał się dla nas Twoją  
drogocenną perłą ubogacającą nasz Kościół Kielecki 
i przykładem świętego życia. 

 
Prosimy Cię, Panie.  

 
 Spójrz na Kościół Kielecki i obdarz go łaską beatyfikacji Sługi Bożego, 

Księdza Wojciecha. 
 Za jego przyczyną obdarzaj nas łaską umiłowania Kościoła, który jest naszą 

Matką zatroskaną o nasze zbawienie. 
 Za przyczyną Księdza Wojciecha obdarzaj nas łaskami, których 

potrzebujemy, aby rozwijało się w nas pragnienie świętości. 
 Za jego przyczyną wzbudzaj w Kościele Kieleckim powołania  

do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 
 Za jego przyczyną udzielaj łaski gorliwości wszystkim przygotowującym 

się do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 
 Za jego przyczyną wzmacniaj w nas ducha misyjnego, którym Sługa Boży 

się kierował. 
 Za jego przyczyną udzielaj nam łaski wyobraźni miłosierdzia, która  

dla Ojca Wojciecha była źródłem inspiracji w służbie potrzebującym. 
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 Za jego przyczyną obdarz nas łaską, której najbardziej potrzebujemy, 
abyśmy na tym świecie mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością. 

 
Pieśń: Pan kiedyś stanął nad brzegiem 
 
Jezu Chryste, Ty po imieniu nas wezwałeś do Kościoła, Twojej owczarni  
i wzywasz nas, abyśmy szli za Tobą jako Twoi uczniowie. 
Ty zawsze idziesz pierwszy i zawsze masz dobre słowo,  
rozświetlające nasz umysł, serce i nasze drogi, 
a rozbrzmiewające głosem naszych pasterzy, kapłanów, osób konsekrowanych, 
katechetów, rodziców i ludzi dobrej woli. 
Ono rozbrzmiewało także głosem Sługi Bożego Księdza Wojciecha  
i wielu odnalazło drogę pięknego życia w małżeństwie, kapłaństwie i życiu 
konsekrowanym. 
Zasłuchany w Twoje słowo, przekazywał je odważnie i z miłością innym. 
Patrząc na Sługę Bożego jasno widzimy, że wtedy idziemy dobrze,  
gdy słuchamy Twojego słowa,  
rozpoznając je pośród różnych głosów tego świata. 
 
Wspieraj swą łaską tych, których powołujesz do kapłaństwa i życia 
konsekrowanego, aby Twój głos rozpoznali, za Tobą podążali, 
byś ich mógł upodobnić do siebie i posłać. 
 
Pieśń: Wiele jest serc 
 
Przyjmij, Panie, pełną troski modlitwę za wszystkich, których powołałeś  
do świętej służby w Twoim Kościele. 

 
Niech Twoja miłość wspiera ich, o Panie. 

 
 Prosimy Cię, za wszystkich pasterzy Kościoła, aby odzwierciedlali w sobie 

miłość Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa. 
 Prosimy Cię, za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego,  

aby za przykładem Maryi byli w pełni dyspozycyjni dla planów, jakie Bóg 
ma wobec każdego z nich. 

 Prosimy Cię, za wszystkich przeżywających trudności, aby wspierani łaską 
Ducha Świętego, odnaleźli radość życia.  

 Prosimy Cię, za misjonarzy, aby ich posługa przynosiła owoce, które 
Kościół ubogacają, umacniają i budują. 



Ojciec i dobry pasterz 
Sługa Boży Ksiądz Wojciech Piwowarczyk 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 5 

 Prosimy Cię, za rodziny, aby w wychowaniu młodego pokolenia kierowały 
się dążeniem do odkrycia i podjęcia przez nie powołania, jakie wobec  
nich zamierzył Bóg. 

 Prosimy Cię, za nasze parafie, aby cieszyły się nowymi powołaniami  
do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 

 
Jezu Chryste, Ty jesteś Bramą dla każdego człowieka i zaproszeniem,  
aby całe jego życie dokonywało się w Tobie i z Tobą,  
bo ktokolwiek idzie za Tobą, Człowiekiem doskonałym,  
sam pełniej staje się człowiekiem.  

Uchroń nas od tego, byśmy kiedykolwiek Cię omijali, o Tobie zapominali  
i daj nam Ducha Świętego, który poprowadzi nas za Tobą, aż do bram nieba,  
tak jak do nieba doprowadził Księdza Wojciecha, Twojego sługę.  
  

--------------------------------------------------- 
 
Boże, Ojcze nieskończenie dobry, 
wielbimy Cię za wszelkie dobro, 
jakie nam ukazałeś w słowach i czynach 
kapłańskiego życia Twojego Sługi,  
księdza Wojciecha Piwowarczyka. 
Ty natchnąłeś go wielką troską 
o wychowanie świętych kapłanów, 
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich, 
oraz miłosierdziem dla chorych i doświadczonych niepełnosprawnością. 
Pozwól Kościołowi Kieleckiemu uradować się 
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych, 
a mnie za jego przyczyną udziel łaski, 
o którą Cię z ufnością proszę. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
 

---------------------------------------------------- 
 
Pieśń: Serce wielkie nam daj 


