
 

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego 

 

Wrocławscy moraliści i uczniowie 8 października br. zorganizowali w parafii św. 

Kazimierza Królewicza we Wrocławiu spotkanie z okazji 60-lecia święceń kapłańskich ks. 

prof. dra hab. Jana Kowalskiego.  

Umieszczony napis nad wejściem do klasztoru i zakrystii krakowskich Sióstr Wizytek, 

na zegarze słonecznym, ostrzega już wchodzących na plac przykościelny „Życie, czas krótki”. 

Przez piętnaście lat (od roku 1962 do 1977) w wizytkowskim kościele Ksiądz Profesor 

celebrował codziennie Mszę Świętą. A że od niemowlęctwa, poprzez lata dziecięce, szkołę 

średnią, uniwersyteckie studia kleryckie w Krakowie, dwa wikariaty i studia  specjalistyczne 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wreszcie wykłady dla kleryków jego słabe zdrowie 

dawało o sobie znać, ten napis „Życie, czas krótki”, zapewne szczególnie do Niego 

przemawiał i zachęcał, mało, wprost przymuszał i przynaglał: „jeśli chcesz pozostawić po 

sobie ślad, jakiś ślad, nie możesz zmarnować ani jednej godziny”. 

Z tej zachęty, którą uważał za Bożą zachętę, postanowił skorzystać. A pomogła 

Jubilatowi w tym i to bardzo wydatnie, podwójna potrzeba a to brak wykładowców w 

polskich Seminariach Duchownych, diecezjalnych i zakonnych a jednocześnie potrzeba i 

pragnienie pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności, aby zadośćuczynić wymaganiom i 

oczekiwaniom studentów oraz władz seminaryjnych i uniwersyteckich. 

Ale wiadomo, że „coś za coś”. Stąd też często rezygnował nawet i z wypoczynku, z 

rozrywki, z telewizji, z teatru i kina, na rzecz zdobywania stopni i tytułów naukowych. Dobry 

Bóg na tej drodze dawał Jubilatowi dziesiątki życzliwych i wpierających Go ludzi. W kraju i 

poza granicami (Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Niemcy Federalne). Żeby dzielić się swoją, 

zdobytą mozolnie wiedzą, przemierzał pociągami tygodniowo setki kilometrów (Kraków - 

Wrocław - Częstochowa - Stadniki). Nie bez powodu nazwano Go „teologiem w podróży”. 

Okres letnich i zimowych wakacji spędzał zagranicą, w bibliotekach, uczestnicząc w 

naukowych sympozjach i zjazdach. Jeden z Jego przyjaciół próbował podliczyć przebyte w 

kraju i za granicą drogi i „wyszło mu”, że Nasz Dostojny Jubilat przejechałbym kulę ziemską 

na równiku prawie trzykrotnie. 

Tak ruchliwe było Jego sześćdziesięcioletnie kapłaństwo. Gdyby nie niedomagania 

Jego nóg i serca, trzeba by było pytać czy to prawda z tym słabym zdrowiem. 

„Sześćdziesiąt lat kapłaństwa, wspomina Ksiądz Profesor, a mnie się wydaje, że 

niedzielny słoneczny, bez jednej chmurki poranek moich święceń w katedrze 



częstochowskiej, otrzymanych z rąk Księdza Biskupa Profesora Zdzisława Golińskiego 27 

czerwca 1954 roku, był dopiero „wczoraj”. A tymczasem to było sześćdziesiąt lat temu”. 

Sześćdziesiąt lat - bogata historia. W tym czasie w Częstochowskim Seminarium 

Duchownym w Krakowie pełnił wszystkie funkcje, jakie są w tym naukowo - 

wychowawczym Zakładzie (ojca duchownego, wicerektora do spraw naukowych i 

wychowawczych, rektora). Przeszedł wszystkie stopnie naukowe (magistra, licencjata, 

doktora, doktora habilitowanego), wszystkie tytuły naukowe (docenta, profesora 

nadzwyczajnego, zwyczajnego), funkcje adiunkta, zastępcy profesora. Papieska Uczelnia 

Wrocławska uhonorowała Go najbardziej zaszczytnym tytułem, jaki uczelnie posiadają, 

doktora honoris causa. 

Na zakończenie uroczystości Ksiądz Jubilat powiedział: „Księże Profesorze Andrzeju, 

Gospodarzu Czcigodny tego parafialnego kościoła, jakże Ci nie wyrazić wdzięczności, jak i 

obecnym tu moim, nie tak dawno wydawałoby się studentom, a obecnie kolegom profesorom, 

że możemy wspólnie dziękować Panu Bogu, za sześćdziesięciolecie mojego kapłaństwa. I to 

w takiej oprawie, z ludem wiernym, podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 

w połączeniu z nabożeństwem różańcowym. Dobrze, że tak się rzecz ma. Bo choć parałem się 

przede wszystkim dydaktyką w szkołach wyższych i nauką, to przecież nigdy nie zerwałem z 

duszpasterstwem. Niedziela była zawsze poświęcona dla duszpasterstwa”. 

Dziękując za wielkie dobro wyświadczone przez ofiarny trud, składamy Księdzu 

Profesorowi z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich najlepsze życzenia, by zdrowie 

pozwoliło przez wiele jeszcze lat na pełną i aktywną pracę na rzecz polskiego środowiska 

akademickiego. Niech łaska Boża prowadzi Księdza Profesora przez oby najdłuższe i 

najpiękniejsze lata życia. 

        Ks. Andrzej Szafulski 


