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ZZ życia izb 
adwokackich

izba krakowska

adwokaCI krakowSCy  
– w druGą roCznICę ŚmIerCI abP. józeFa żyCIńSkIeGo
druga rocznica śmierci śp. księdza arcybiskupa józefa życińskiego nie mogła przejść 

niezauważona przez środowisko, z którym ten hierarcha kościoła katolickiego był moc-
no związany, a więc prawników krakowskich. z inicjatywy okręgowej rady adwoka-
ckiej w krakowie, ale także i krajowego duszpasterza Prawników ks. dr. jana Pasierbka, 
odbyła się w dniu 10 lutego 2013 r. w kościele św. tomasza apostoła (Sióstr duchaczek) 
w krakowie uroczysta msza święta, której przewodniczył jego eminencja ksiądz kar-
dynał Franciszek macharski. w koncelebrze wzięło udział 6 księży. w wypełnionym 
do ostatniego miejsca kościele zgromadzeni wysłuchali słów wygłoszonej przez ojca 
dominikanina ks. prof. dr. jana andrzeja kłoczowskiego homilii, która poświęcona była 
osobie i dziełu zmarłego arcybiskupa. o oprawę muzyczną, a także sprawy organizacyj-
ne zadbał adwokat Stanisław kłys. wysłuchaliśmy więc utworów wokalno-organowych 
w wykonaniu elżbiety towarnickiej (sopran) i marka Stefańskiego (organy), takich jak  
j. S. bacha (z chorałów neumeistra Vater unser im Himmelreich i Bist du bei mir), j. Haydna 
Benedictus z Kleine Orgelmesse, w. a. mozarta Ave verum corpus natum, C. Francka Panis 
angelicus, a na zakończenie j. l. krebsa Preludium F-dur. 

w odrębnym wystąpieniu zabrał głos brat śp. arcybiskupa – ks. prof. dr wojciech ży-
ciński, który nie tylko dziękował za pamięć o swym bracie, ale podkreślił znane mu jego 
więzi zwłaszcza ze środowiskiem adwokackim. krótkie wspomnienie o osobie zmarłego 
wygłosił również Pan mecenas Stanisław kłys.

dzięki uprzejmości Sióstr ze zgromadzenia kanoniczek ducha Św. „de Saxia” w kra-
kowie odbyło się w klasztorze dodatkowe spotkanie (agapa) części uczestników, w której 
wziął udział m.in. j.e. ksiądz kardynał F. macharski. dawało ono okazję do podzielenia 
się dodatkowymi wspomnieniami o zmarłym księdzu arcybiskupie, zwłaszcza za przy-
czyną Siostry Scholastyki, która prowadziła dom arcybiskupowi w lublinie. dodatkową 
atrakcją i niespodzianką opisanego spotkania była możność zapoznania się z książką 
stanowiącą pierwszy tom zaplanowanego 3-tomowego wydawnictwa poświęconego 
księdzu arcybiskupowi józefowi życińskiemu: Jestem Józef Wasz Brat. tom ten zatytuło-
wany Okruchy życia w istotny sposób przybliża ostatni czas bogatej w wydarzenia drogi 
życiowej wspaniałego Człowieka.
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