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Ojciec Andrzej - syn księdza 
W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy zmarłego franciszkanina ojca Andrzeja Mariana Gontarza. Była to postać nie-
zwykła, nie tylko dlatego, że jego rodzony ojciec również był księdzem. Na losy jego rodziny wpływ miała śmierć jednej uko-
chanej osoby.

Ojciec Andrzej urodził się
11 czerwca 1944 roku w Białej
Podlaskiej. Wraz z rodzicami prze-
prowadzał się kilkakrotnie miesz-
kając w miejscowościach: Janów
Podlaski, Cieplice Zdrój, Oława,
Pilica, Stok Lacki i Siedlce. W
Siedlcach ukończył Liceum Ogól-
nokształcące. Powołanie czuł od
najmłodszych lat, dlatego zaraz po
maturze wstąpił do Wyższego Se-
minarium Duchownego w Siedl-
cach. To jednak nie była ta droga,
którą chciał iść, dlatego po roku
przeniósł się do salezjanów. W tym
czasie zmarła jego mama – Aniela
Gontarz, bardzo przeżył tę śmierć.
To spowodowało, że wystąpił ze
zgromadzenia. Także dla jego ojca
– Władysława Gontarza odejście
żony było traumatycznym przeży-
ciem. Pani Aniela chorowała na
nowotwór, umierała świadomie,
przekroczywszy dopiero pięćdzie-
siąty rok życia. Prosiła męża, ojca
jej trzech synów, by po jej śmierci
ponownie ożenił się lub został
księdzem. Nie było to dziwne, zwa-
żywszy na fakt, że Władysław
Gontarz zanim poznał panią Anielę
był klerykiem i przygotowywał się
do duchowej drogi. Zrezygnował
ze studiów w seminarium będąc
na piątym roku, założył rodzinę i
wiódł życie osoby świeckiej. Aż do

śmierci żony. Jej odejście spowo-
dowało, że odżyło powołanie. W
tym czasie kolega pana Włady-
sława, jeszcze z czasów semina-
rium przyjął święcenia biskupie i
wstawił się za znajomym Włady-
sławem, by zaliczono mu pięć lat
odbytych studiów. Tym samym
Władysław Gontarz w niedługim
czasie przyjął święcenia i został
księdzem. Po latach przyszło mu
udzielić święceń rodzonemu sy-

nowi Andrzejowi, który po kilkulet-
niej przerwie rozpoczął życie za-
konne w Zgromadzeniu
Najświętszych Serc w Sokołówce.
Nastąpiło to po tym, jak ojciec An-
drzej ukończył studia filozoficzno-
teologiczne w Wyższym
Seminarium Franciszkanów w
Kłodzku. Śluby wieczyste złożył w
1977 roku w Zakonie Braci Mniej-
szych – Franciszkanów, w którym
pozostał już do końca swoich dni.

Pracował oczywiście w różnych
placówkach Kłodzku, Prudniku,
Nysie, Raciborzu, Woźnikach,
Wejherowie, Jarocinie, Brodnicy i
Olsztynie. Do Osiecznej przybył w
2009 roku, by tu pozostać na wieki.
Zmarł 27 maja 2011 roku i pocho-
wany został na cmentarzu przy-
klasztornym. 

Osiecznianie pamiętają go jako
schorowanego, ale bardzo pogod-
nego i uczynnego człowieka.

Gregorianka - wiecznie odprawiana

życia swojego klasztoru.
Po śmierci jednego z mnichów

imieniem Justus, w jego celi znale-
ziono trzy złote monety, których
posiadanie sprzeciwiało się regule
życia zakonnego, przewidującej
wspólne korzystanie z dóbr mate-
rialnych. Grzegorz, aby pomóc
zmarłemu oczyścić się po śmierci
z powyższego grzechu, polecił od-
prawienie za niego trzydziestu
mszy św. – każdego dnia jednej.
Po trzydziestu dniach zmarły Jus-
tus ukazał się w nocy jednemu z
braci, Kopiozjuszowi, mówiąc, że
został uwolniony od wszelkiej kary.
Kopiozjusz nic nie wiedział o od-
prawianych mszach św. i gdy póź-
niej ujawnił treść swojego
widzenia, pozostali współbracia
doszli do wniosku, że nastąpiło
ono w trzydziestym dniu, kiedy od-
prawiano msze św. za Justusa.

Msze gregoriańskie to 30 mszy
odprawianych przez 30 dni, co-
dziennie, w intencji jednej zmarłej
osoby. Ten miesięczny cykl mszy
ma pomóc duszom w czyśćcu
uzyskać odpuszczenie grzechów i
umożliwić przejście do nieba. 

Msze św. gregoriańskie wywo-
dzą swoją nazwę od imienia pa-
pieża św. Grzegorza Wielkiego.
Tradycja odprawiania tych nabo-
żeństw związana jest z wydarze-
niem, które miało miejsce z
inspiracji świętego papieża. Grze-
gorz przed swoim wyborem na pa-
pieża był przełożonym założonego
przez siebie w 575 r. klasztoru na
wzgórzu Celio w Rzymie. W IV
Księdze Dialogów Grzegorz
stwierdza, że ofiara mszy św. po-
maga osobom potrzebującym
oczyszczenia po śmierci i jako
przykład podaje doświadczenie z

Uznano to za znak, że nabożeń-
stwa odniosły oczekiwany skutek.

Pod wpływem autorytetu Grze-
gorza – także jako biskupa Rzymu
– zwyczaj odprawiania trzydziestu
mszy św. za osobę zmarłą zyski-
wał swoje miejsce w praktyce reli-
gijnej Wiecznego Miasta. W
Europie rozprzestrzeniał się stop-
niowo, począwszy od VIII w.

Msze św. gregoriańskie mogą
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być odprawiane za jednego tylko
zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za
kilku zmarłych. Jeden cykl może
odprawiać kilku różnych kapłanów
w różnych miejscach, ale koniecz-
nie w ciągłości dni po sobie nastę-
pujących.

W osieckim klasztorze francisz-
kanów od wielu lat codziennie, bez
dnia przerwy odprawiane są gre-
gorianki. Kończy się jeden cykl, a
zaczyna następny. Intencje rezer-
wowane są z kilkumiesięcznym
wyprzedzeniem.

Ciekawostką jest fakt, że w
Rzymie znajduje się muzeum dusz
czyśćcowych, w którym jest kilka-
dziesiąt eksponatów – na przykład
drzwi z wypalonymi palcami rąk.

W ramach poznawania tradycji kultywowanych na naszym, i nie tylko naszym, terenie chcie-
libyśmy przybliżyć czytelnikom kwestię gregorianki, czyli mszy gregoriańskiej. Gregorianki
zgodnie z dawną tradycją odprawiane były tylko w klasztorach. Po latach zmieniono to i
można je odprawiać również w kościołach parafialnych. 


