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PREZENTACJA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ DEDYKOWANEJ 
KS. PROF. DR. HAB. JULIANOWI KAŁOWSKIEMU 

Z OKAZJI SIEDEMDZIESIĄTEJ ROCZNICY URODZIN

Czcigodny Księże Jubilacie, szanowni Goście, przypadł mi 
w udziale miły obowiązek dokonania w imieniu zespołu redakcyj
nego prezentacji Księgi dedykowanej ks. prof, drowi hab. Julianowi 
KAŁOWSKIEMU z okazji Jego 70-tej rocznicy urodzin. Zespól 
redakcyjny pod kierownictwem ks. Prodziekana Wydziału Prawa 
Kanonicznego UKSW Józefa Wroceńskiego ukonstytuował się 
spontanicznie, jako odpowiedź na zamysł wydania podobnej Publi
kacji, powstały wśród pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego 
UKSW.

Księga nosi tytuł: SEMEL DEO DEDICATUM NON EST AD 
USUŚ HUMANOS ULTERIUS TRANSFERENDUM, czyli: Raz
na zawsze Bogu poświęcony nie może być więcej do spraw ludzkich 
przeznaczony. Tekst został zaczerpnięty z Corpus lutis Canonici, 
a dokładniej jest to 51 reguła prawna spośród 88 Regulae iuris dołą
czonych do zbioru nazywanego Liber Sextus Bonifacego VIII.

Treść reguły, jako tytuł wypisany białymi literami na granatowym 
tle, wypełnia całą stronę tytułową Księgi formatu A5 i stanowi jedy
ną jej ozdobę.

Przesłanie tytułowe nawiązuje do działalności naukowej Jubilata 
i w pewien sposób wyraża jego osobę. Oddaje ono podstawową 
i aktualną do dziś zasadę funkcjonującą w prawie instytutów życia 
konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, które Jubilat 
jako zakonnik wiernie zachowuje i jako naukowiec zajmuje się nim.

Echo dawnej, sprawdzonej reguły prawnej, zakładającej koniecz
ność oddania życia Bogu raz na zawsze przez osoby konsekrowane,



spotykamy także w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego, 
głównie w kan. 607, co oddają następujące słowa: (cytuję) „życie 
zakonne, jako poświęcenie całej osoby, ukazuje przedziwne zaślu
biny w Kościele dokonane przez Boga; (i dalej) osoba zakonna do
konuje całkowitego oddania się, jakby złożenia się Bogu w ofierze, 
na skutek czego całe jej istnienie staje się ustawiczną czcią Boga 
w miłości”.

Sam Jubilat do takiego obowiązku jest mocno przekonany i przy
wiązany, stąd pojawia się ono w różnych odcieniach w jego publika
cjach oraz w redagowanych przez niego projektach konstytucji licz
nych zgromadzeń zakonnych.

Wyznając zasadę wyrażoną w tytule księgi, Jubilat pośredniczy 
też z ciężkim sercem w sprawach dotyczących odejścia od niej, 
a tym samym opuszczania instytutów zakonnych przez zakonników.

Księga jubileuszowa jest owocem współpracy kolegów i przyja
ciół Jubilata, jego współpracowników oraz uczniów. Wśród 30 Au
torów są pracownicy Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego 
w Rzymie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiej Akademii Teolo
gicznej w Krakowie, Wyższych Seminariów Duchownych oraz rzecz 
zrozumiała -  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W gronie Autorów Księgi J3 posiada tytuł naukowy profesora, 
a JO stopień naukowy doktora habilitowanego, co pozwala stwier
dzić, że aż 23 Autorów to pracownicy samodzielni. Pozostałych 7 
Autorów otrzymało stopień naukowy doktora i są pracownikami 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Większość Auto
rów, bo aż 26, to kanoniści, pozostali są prawnikami i teologami.

Publikacja liczy 726 stron i składa się z ośmiu części, poprzedzo
nych zamieszczonym na str. 5 zdjęciem Jubilata oraz Słowem re
daktorów, które wyjaśnia motywy wydania Księgi, nawiązuje do jej 
tytułu oraz zawiera słowa wdzięczności skierowane do Autorów 
artykułów.

Pierwsza część Księgi, zatytułowana Wokół Osoby Jubilata, obej
muje krótki życiorys ks. prof, dra hab. J. KAŁOWSKIEGO, charak
terystykę jego działalności naukowej i dydaktyczno-wychowawczej.

Na kolejne części składają się artykuły z dołączonym do każdego 
streszczeniem w języku obcym. Ułożone one zostały w grupy tema
tyczne wyznaczone zasadniczo systematyką Kodeksu Prawa Kano



nicznego. Otwiera je część zatytułowana Z  teorii prawa kanoniczne
go, stanowiąca swego rodzaju wstęp do pozostałych części. W ra
mach pierwszego tytułu zamieszczone zostały 4 artykuły autorstwa 
ks. prof, dra hab. Remigiusza Sobańskiego, ks. prof, dra hab. Anto
niego Kością, ks. prof, dra hab. Józefa Krukowskiego i ks. dra To
masza Gałkowskiego.

W kolejnej części pod tytułem Z  ustroju Kościoła znalazły się ar
tykuły ks. prof, dra hab. Józefa Wroceńskiego, ks. prof, dra hab. 
Henryka Stawniaka, ks. prof, dra hab. Jana Dyducha, ks. dr Józefa 
Łapińskiego oraz pana dra Pawła Sobczyka.

Część noszącą tytuł Z  prawa zakonnego tworzą artykuły ks. prof, 
dra hab. Józefa Krzywdy, ks. dra Marka Saja oraz ks. mgra Andrze
ja Orczykowskiego.

Na piątą część Księgi Z  prawa o sakramen tach złożyły się artyku
ły ks. prof, dra hab. Mariana Pastuszko, ks. prof, dra hab. Wojcie
cha Góralskiego, ks. prof, dra hab. Bronisława Wenantego Zuber- 
ta, ks. prof, dra hab. Stanisława Paździora, ks. dra hab. Gintera 
Dzierżona, ks. dra Jana Krajczyńskiego oraz ks. dra Zbigniewa 
Janczewskiego.

Część szósta nosząca tytuł Z  prawa procesowego obejmuje arty
kuły ks. prof, dra hab. Henryka Misztala, ks. prof, dra hab. Ryszar
da Sztychmilera, ks. prof. Zbigniewa Sucheckiego oraz ks. dra hab. 
Tomasza Rozkruta.

Na siódmą część Księgi pt: Z  historii prawa kanonicznego złożyły 
się artykuły ks. prof, dra hab. Witolda Jemielitego, ks. prof, dra 
hab. Janusza Gręźlikowskiego, ks. prof, dra hab. Wiesława Kiwio- 
ra, pana prof, dra hab. Jana Zabłockiego.

Większość artykułów dotyczy dziedziny prawa kanonicznego, ale 
kilka z nich odbiega od tej zasady, co jest zresztą właściwe dla ksiąg 
jubileuszowych, i odnosi się np. do prawa cywilnego czy podstaw 
wartości w kulturze. Znalazły się one w ostatniej części Księgi zaty
tułowanej Varia. Zostały tu zamieszczone artykuły pana prof, dra 
hab. Jana Błeszyńskiego i ks. prof, dra hab. Czesława Rychlickiego.

W zakończeniu Księgi umieszczono noty o poszczególnych Au
torach informujące o ich stopniach naukowych, afiliacji do określo
nej uczelni, wydziału czy katedry. Całość Księgi zamyka spis treści.

Wszystkim Autorom, którzy przyjęli zaproszenie do napisania 
artykułów, a tym samym współtworzenia Księgi, serdecznie dzięku
jemy za przysłane teksty. Wydawnictwu UKSW składamy podzię



kowanie za przyjęcie zredagowanego tekstu do druku i wydanie go 
w formie książkowej. Księga, która za chwilę zostanie wręczona Ju
bilatowi, niech będzie wyrazem wdzięczności za trud włożony przez 
niego w działalność naukową, dydaktyczną i tą związaną z kierowa
niem przez wiele lat Wydziałem Prawa Kanonicznego Akademii 
Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie
go. Czytelnikom zaś, zwłaszcza interesującym się prawem kano
nicznym, niech dostarcza motywacji do głębszych dociekań i prze
myśleń w tej dziedzinie.

Mamy nadzieję, że Księga ta sprawi Jubilatowi radość i zostanie 
przez niego przyjęta jako wyraz serdeczności ze strony kolegów 
i wychowanków.


