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WYKAZ PUBLIKACjI 
KS. TOMASZA KACZMARKA

Skróty:
ak – „ateneum kapłańskie”
swł – „studia włocławskie” 1998–
VP – „Vox Patrum” 198�–

Opracowania przygotowane w watykańskiej Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych (o charakterze źródeł prawa kanonizacyjnego)

1. Positio super martyrio michaelis kozal, roma 1986, 495 s. (współ-
aut.).

�. Positio super martyrio antonii juliani nowowiejski episcopi, henrici 
kaczorowski et aniceti kopliński sacerdotum, mariae annae Biernacka 
laicae et ciii sociorum: vol. 1: introductio generalis, roma 1997, �60 s.; 
vol. �: Disquisitiones de vita, virtutibus, martyrio et fama martyrii, roma 
1997, 917 s.; vol. 3: summaria de cVii servis Dei, roma 1996, ��38 s.

3. Positio super martyrio servi Dei georgii Popiełuszko in odium 
fidei, uti fertur, interfecti, roma �008, 1�70 s.

Książki

4. sacramentum christi nell’insegnamento di s. cipriano, roma 1983, 
78 s.

5. sługa Boży Biskup michał kozal, włocławek 1987, 48 s.
6. Beato michał kozal, arzignano 1988, 40 s.
7. męczennicy za wiarę 1939–1945, warszawa 1996, 488 s. (red. 

i współaut.).
8. męczennicy za wiarę 1939–1945. słudzy Boży z diecezji włocławskiej, 

warszawa 1998, 158 s.
9. męczennicy za wiarę 1939–1945. ks. henryk hlebowicz, warszawa 

1998, 6� s.
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10. Die märtyrer für den glauben 1939–1945, olsztyn 1999, 46 s.
11. luci nelle tenebre. i 108 martiri della chiesa in Polonia 1939–1945, 

warszawa 1999, 134 s. (współaut.: F. Peloso).
1�. Światła w ciemności. męczennicy 1939–1945, włocławek �000, 

150 s.
13. sanktuarium licheńskie i męczennicy, warszawa �001, 198 s.
14. Bp michał kozal „mistrz męczenników”, włocławek �001, 1�8 s.

Artykuły

15. moc znaku krzyża. uwagi z teologii iii w., VP 4(1984), z. 6–7, 
s. 160–170. 

16. la cattedrale di włocławek, w: repertorio delle cattedrali gotiche, 
vol. �, milano 1986, s. 715–7��.

17. „Tajemnica kielicha Pańskiego” wg listu 63 św. cypriana, w: Po-
karm nieśmiertelności, katowice 1987, s. 144–156.

18. X międzynarodowy kongres studiów Patrystycznych w oksfordzie, 
VP 7(1987), z. 1�–13, s. 514–517.

19. Biskup michał kozal – sylwetka duchowa, ak (1987), z. 47�, 
s. 513–5�4.

�0. Próby ratowania bpa kozala przez stolicę apostolską, ak (1987), 
z. 47�, s. 538–544.

�1. Świat rzymski w ocenie św. cypriana, w: chrześcijanie a życie 
publiczne w cesarstwie rzymskim iii–iV w., lublin 1988, s. 63–70.

��. Perykopa Dz 6, 1–6 w interpretacji patrystycznej, VP 9(1989), 
z. 17, s. 599–604.

�3. ryty chrzcielne jako naśladowanie tajemnic paschalnych według 
ii katechezy mistagogicznej cyryla jerozolimskiego, VP 10(1990), z. 18, 
s. 8�–88.

�4. los sprawiedliwych starego Testamentu po śmierci według świa-
dectw i–ii w., VP 10(1990), z. 19, s. 589–597.

�5. ideały życia pustelniczego w iV w., w: wczesnochrześcijańska 
asceza, lublin 1993, s. 59–71.

�6. Proces kanonizacyjny męczenników, którym przewodzi bł. michał 
kozal, w: elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodaw-
stwa jana Pawła ii, lublin 1993, s. 174–18�.
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�7. refleksje nad sensem dziejów świata w nauczaniu św. augustyna, 
w: w służbie kościołowi i nauce, włocławek 1994, s. 90–95.

�8. Proces zabójców duszpasterzy z osięcin 6–11 Vi 1940. sprawcy 
i motywacje, „saeculum christianum” �(1995), s. 181–19�.

�9. sługa Boży biskup wojciech owczarek – przesłanie o świętości, 
„kronika Diecezji włocławskiej” 80(1997), s. 400–410.

30. Św. józef w nauczaniu ojców kościoła. idee przewodnie, swł 
1(1998), s. 61–70.

31. organizacja dzieł charytatywnych kościoła w kartaginie pod kie-
runkiem św. cypriana, swł �(1999), s. 1�5–131.

3�. z czym kościół w Polsce wchodzi w Trzecie Tysiąclecie? Przesłanie 
męczenników z okresu ii wojny światowej, w: Te Deum laudamus. Program 
duszpasterski na wielki jubileusz roku �000, katowice 1999, s. �93–310.

33. „Descendit ad inferos”. Prawda zbawcza przekazywana w szacie 
języka starożytnego, swł 3(�000), s. 111–1��.

34. Taktyka szatana wobec kościoła wg św. cypriana, w: Demonologia 
w nauce ojców kościoła, kraków �000, s. 39–54.

35. nazizm hitlerowski jako „prześladowca wiary”, ak (�000), z. 548, 
s. �9–43. 

36. obraz świadectw 108 błogosławionych męczenników, ak (�000), 
z. 548, s. 44–58.

37. Bibliografia 108 błogosławionych męczenników, ak (�000), z. 549, 
s. �58–�77.

38. nowowiejski antonio giuliano, vescovo; kaczorowski enrico 
e koplinski adalberto (aniceto), sacerdoti; Biernacka marianna, laica 
e 104 compagni martiri, beati, w: Biblioteca sanctorum, seconda appen-
dice, roma �000, s. 1010–10�6.

39. Tematyka cierpienia w nauczaniu ojców kościoła, ak (�001), 
z. 555–556, s. ��7–�47.

40. Tajemnica wcielenia w nauczaniu leona wielkiego, VP �0(�001), 
z. 38–39, 3�3–331.

41. chrystus i męczennik według świadectw patrystycznych z trzech 
pierwszych wieków, swł 4(�001), s. 144–153.

4�. Przesłanie Błogosławionych męczenników z okresu ii wojny, 
w: Świadectwo wiary aż po męczeństwo w zakonach franciszkańskich, 
kraków �001, s. 77–94.
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43. symbolika chrzcielna w nauczaniu kościoła starożytnego, swł 
5(�00�), s. 137–149.

44. nowi męczennicy, w: w Panu złożyłem nadzieję. księga pamiąt-
kowa ku czci biskupa czesława lewandowskiego w 80. rocznicę urodzin, 
włocławek �00�, s. 1�9–147.

45. zło o charakterze osobowym – szatan w refleksji teologicznej 
i doświadczeniu kościoła, swł 6(�003), s. �41–�54.

46. Fenomen życia pustelniczego w kościele starożytnym, w: edukacja 
– kultura – Teologia. studia ofiarowane ks. prof. jerzemu Bagrowiczowi, 
Toruń �003, s. 786–804.

47. Ecclesia sponsa Christi w nauczaniu św. cypriana, w: Prawda i mi-
łość. księga pamiątkowa ku czci bp. Bronisława Dembowskiego na złoty 
jubileusz kapłaństwa, włocławek �003, s. 4�6–434.

48. organizacja i działalność studium Teologii we włocławku w latach 
199�–1994, w: studium Teologii we włocławku 199�–�00�, włocławek 
�003, s. 101–114.

49. sługa Boży biskup wojciech owczarek – przesłanie duchowe, 
w: swł 7(�004), s. 385–396.

50. Pytania chrześcijan drugiego stulecia o człowieka, „Teologia 
i człowiek” 3(�004), s. 19–37.

51. jan Paweł ii wobec świadectwa ks. jerzego Popiełuszki, ak (�004), 
z. 574, s. 494–507. 

5�. Świadkowie wiary dwudziestego stulecia przywołani przez jana 
Pawła ii, w: jan Paweł ii apostoł prawdy. księga pamiątkowa ku czci 
i pamięci ojca Świętego jana Pawła ii, włocławek �005, s. 157–169.

53. Duch egzegezy patrystycznej, „Teologia i człowiek” 5(�005), 
s. 79–98.

54. symbol apostolski jako formuła wiary kościoła, w: ekumenizm 
– teologia – kultura. księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesoro-
wi wojciechowi hancowi z okazji 65. rocznicy urodzin, włocławek �006, 
s. 359–373.

55. wyznania wiary starożytnego kościoła, swł 9(�006), s. 93–107.
56. Świadkowie wiary i dzieło budowy cywilizacji chrześcijańskiej. 

108 bł. męczenników z czasu ii wojny światowej, w: władysław goral 
– błogosławiony biskup i męczennik (1898–1945), red. c. Taracha, lublin 
�006, s. �13–�3�.
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57. Przesłanie soteriologiczne w kościele okresu poapostolskiego, 
„Teologia i człowiek” 7–8(�006), s. 107–1��.

58. sługa Boży ks. jerzy Popiełuszko (Płock 19 X �006), „miesięcznik 
Pasterski Płocki” (�006), nr 10, s. 455–459.

59. godność człowieka w chrystusie i droga jej dopełnienia według 
świętego ireneusza, „Teologia Patrystyczna” 3(�006), s. 1�9–14�.

60. na służbie miłości kościoła. uwagi o posłudze pasterskiej św. au-
gustyna, w: Śladami świętych. księga pamiątkowa ku czci gabriela jana 
Bartoszewskiego oFmcap, lublin �007, s. 3�1–33�.

61. Świętość kanonizowana, ak (�007), z. 591, s. ��7–�40.
6�. wkład ks. stanisława librowskiego w proces beatyfikacyjny bp. mi-

chała kozala, swł 10(�007), s. 85–95.
63. Św. augustyn – «sermo de disciplina christiana», VP 5�(�008), 

s. 373–383.
64. jan Paweł ii i promocja męczeństwa chrześcijańskiego (materiał 

na sympozjum włocławek 7 X �008), w: jan Paweł ii orędownik prawdy 
i nadziei, red. m. włosiński, włocławek �008, s. 93–10�.

65. «caritas» jako kryterium przynależności do kościoła. aspekty 
eklezjologii św. augustyna, swł 11(�008), s. 13�–14�.

66. Błogosławiony michał kozal, biskup męczennik, „miesięcznik 
Diecezji włocławskiej – kronika”, 93(�009), s. 687–719.

67. sługa Boży ksiądz jerzy Popiełuszko – duchowa wielkość, swł 
1�(�009), s. 81–91.

Prace translatorskie

na jęz. włoski:
68. w. Frątczak, Biskup michał kozal: życie, męczeństwo, kult (Vesco-

vo michele kozal: vita, martirio, fama di santità), roma 1985, 130 s.
69. la dimensione ecumenica dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 

alla luce dei dialoghi dottrinali – riassunto, w: w. hanc, ekumeniczny 
wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji. studium ekumeniczne, 
włocławek �003, s. 889–898; 959–967.

z jęz. włoskiego na jęz. polski:
70. Documenti di santa sede riguardo alla beatificazione di michał 

kozal vescovo e martire, ak (1987), z. 473, s. 53–6�, 67–70.



71. e. Pierini, mille anni del pensiero cristiano, vol. 1, roma 1988, 
s. 186–�53.

Inne publikacje

7� „ku beatyfikacji męczenników”, Biuletyn Postulacji sprawy bea-
tyfikacji 108 męczenników kościoła w Polsce z okresu ii wojny, z. 1–7, 
włocławek 1998–1999.

73. redakcja i współautorstwo biuletynu: „sługa Boży ks. jerzy Popie-
łuszko 1947–1984. XXV rocznica męczeńskiej śmierci” (dwumiesięcznik 
wydawany od �5 marca �009), warszawa �009–

74. redakcja i współautorstwo serii wydawniczej Męczennicy 1939–1945, 
włocławek �000–�001 (wydane 7� zeszyty, w przygotowaniu 36 kolej-
nych).

75. redakcja i autorstwo 15 zeszytów serii wydawniczej Męczennicy 
1939–1945, włocławek �001: z. ��. ks. Piotr Dańkowski; z. 33. Bp leon 
wetmański; z. 45. ks. roman sitko; z. 48. ks. michał oziębłowski; z. 50. 
ks. michał woźniak; z. 51. al. Tadeusz Dulny; z. 5�. ks. edward grzy-
mała; z. 53. ks. henryk hlebowicz; z. 54. ks. Dominik jędrzejewski; z. 55. 
ks. henryk kaczorowski; z. 56. al. Bronisław kostkowski; z. 57. ks. józef 
kurzawa; z. 58. ks. wincenty matuszewski; z. 59. ks. leon nowakowski; 
z. 60. ks. józef straszewski.

76. Dulny Tadeusz, w: włocławski słownik biograficzny, t. 4, włocła-
wek �006, s. �7–�9.

77. kostkowski Bronisław jerzy, w: włocławski słownik biograficzny, 
t. 4, włocławek �006, s. 63–64.


