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Kiedyś wprawdzie myślałem, że 65 lat to całkiem „poważny” wiek; 
dziś jednak zupełnie zmieniłem zdanie. Przecież dopiero taka perspekty-
wa pozwala osiągnąć pełnię dojrzałości, dystans i obiektywizm w ocenie 
sytuacji, problemów, a także ludzi.

W wypadku Księdza Profesora wszystkie te wartości rosły wraz 
z zaangażowaniem się w różne dziedziny kapłańskiej pracy: od nauki, 
przez dydaktykę i wzorowo pełnioną posługę dyrektora Domu Dobrego 
Pasterza we Włocławku.

Uważam, że ta ostatnia funkcja wymaga bardzo szczególnych ta-
lentów: pełniąc ją, trzeba być równocześnie ojcem, bratem, księdzem 
i administratorem. Od prawie 14 lat widzę z jaką cierpliwością, taktem 
i kulturą stara się Ksiądz Profesor tworzyć księżom-seniorom to, czego 
potrzebują najbardziej: Dom; więcej, chodzi o Dom wypełniony serdecz-
nością, ciepłem i życzliwością. Czy zawsze jest to zadanie łatwe i proste? 
Nie sądzę. Trzeba mieć duże poczucie odpowiedzialności, cierpliwości 
i wolę pracy – owego „zejścia z kanapy”, o którym mówił w lipcu 2016 r. 
Ojciec Święty Franciszek. Cenię umiejętności Księdza Profesora w tym 
zakresie – i za nie dziękuję.

Wydaje mi się konieczne podkreślenie jeszcze innego rysu w sylwetce 
Czcigodnego Jubilata. Ksiądz Profesor od lat zajmuje się teologią du-
chowości, dyscypliną wymagającą zarówno szerokiej znajomości różnych 
dziedzin teologii, jak i umiejętności przekazywania jej słuchaczom. Mógł-
bym powiedzieć wiele o aktywności Księdza Profesora w jego naukowej 



dziedzinie: kolejne naukowe sympozja Włocławskiego Towarzystwa 
Teologicznego, zapraszanie do Włocławka ciekawych i znanych Prelegen-
tów, liczne publikacje na łamach „Studiów Włocławskich”, poszerzenia 
publikujących tam autorów o nowe środowiska, podniesienie prestiżu 
naukowego Rocznika, zwiększenie regularności obrad Włocławskiego 
Towarzystwa Teologicznego – to tylko niektóre znaki umiejętnego wy-
korzystywania pasji naukowych i organizacyjnych księdza prałata Lecha 
Króla.

Drogi Księże Profesorze! Cieszę się z okazji pięknego Jubileuszu; 
cieszę się, że we włocławskim środowisku kościelnym obecny jest pre-
zbiter, który swoje talenty i pasje umie wykorzystać z takim gorliwym 
zaangażowaniem i pożytkiem dla innych!

A zatem, nic dziwnego, że życzę serdecznie Księdzu Prałatowi wie-
lu kolejnych, pięknych owoców tych darów, w które nasz Pan Księdza 
Profesora wyposażył!
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