
Pawei Glugla: Misjonarze sw. Wincentego d Paulo w Tarnowie i ich dziela w latach 
1904-1989 

Praca jest prob^ przekrojowego przedstawienia i analizy dziejow Misjonarzy ze 
Zgromadzenia Misji sw. Wincentego a Paulo, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem ich dzialalnosci 
w zakresie materialnym i duchowym w Tarnowie, diecezji tamowskiej jak i poza niq, w 
Kosciele katolickim w Polsce i swiecie w oparciu o analizy syntezy dziejow zgromadzenia w 
latach 1904-1989. 

Dysertacja sk}ada si§ z dwoch tomow. W pierwszym, zasadniczym, zawarte zostaly: 
spis tresci, wykaz skrotow, wst^p. Glown^ jego cz^sc stanowi szesc merytoiycznych 
rozdzialow, ktore wiehczy zakohczenie. 

Drugi torn pracy jest pomocniczym i integralnym w stosunku do pierwszego i zawiera 
bibliografi^, wykaz tabel i 56 aneksow. 

Pierwszy rozdzial Tamow, jego Kosciol w XX stulechi przybliza w syntetycznym 
skrocie dzieje Tarnowa i tamowskiego Kosciola od X I V w., ze szczegolnym uwzgl^dnieniem 
dziejow X X w. 

W dmgim rozdziale Zgromadzenie Misji sw. Wincentego d Paulo wXXstideciu, zostaly 
przedstawione, w chronologicznym uj^ciu, dzieje Zgromadzenia Misji, pocz^wszy od 
biogramu jego zaiozyciela, poprzez idee, ekspansj^ we Francji, Europie i swiecie do przybycia 
na polsk^ ziemi^, a skonczywszy na osiedleniu si? w Tarnowie. 

W trzecim rozdziale Materialne dziela Ksifzy Misjonarzy w Tarnowie, zostaly 
przedstawione wysilki Ksi^zy Misjonarzy przy realizacji budowy i wyposazania budynkow i 
pomieszczen sakralnych, w tym kosciola p.w. Swi^tej Rodziny, domu misjonarskiego oraz 
budynkow pomocniczych. Odr^bnym, wielkim dzielem byla budowa i fUnkcjonowanie Domu 
sw. Ludwiki „na Hucie", a takze nie zrealizowane plany i zamierzenia, w tym budowa Domu 
Akcji Katolickiej. 

Kolejny, czwarty rozdzial, Formacyjno-spoleczne dziela Ksi^zy Misjonarzy w Tarnowie 
zawiera omowienie typowo wincentynskich, niematerialnych dziel, ktore powstaly w obr^bie 
parafii ( I I Konferencja Swi^tej Rodziny; Stowarzyszenie Pan Milosierdzia, Stowarzyszenie 
Dzieci Maryi. 

W piqtym rozdziale, Dzialalnosc duszpasterska Ksi^zy Misjonarzy w parafii Swi^tej 
Rodziny w Tarnowie, ukazana zostala posluga kaplanska na polu liturgiczno-homiletycznym, 
katechetycznym, sakramentalnym. Istotnym bylo prowadzenie w parafii bractw, grup i innych 
organizacji parafialnych. Ukazane przy tym zostaly represje komunistyczne wobec tarnowskich 
Ksi^zy Misjonarzy. 

Szosty rozdzial, Aktywnosc duszpasterska i kooperacja Misjonarzy tarnowskich ab 
extra, obrazuje zaangazowanie tarnowskich Misjonarzy w poskig? swiadczonq na wielu 
plaszczyznach zycia religijnego, spolccznego, otwartosc na wspolprac? zarowno z innymi 
zgromadzeniami, jak i duchowiehstwem Tarnowa oraz poszczegolnymi parafiami diecezji, 
kraju i swiata. 


