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Dnia 4 października 2011 roku odszedł od nas niespodziewanie  
i na zawsze nasz Kolega

Ks. prof. zw. dr hab. JULIAN KAŁOWSKI  

Był kapłanem Zgromadzenia Księży Marianów. Od wielu lat (43) 
był związany z Wydziałem Prawa Kanonicznego ATK, a następnie od 
1999 r. UKSW w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko profeso-
ra zwyczajnego i kierownika najpierw Katedry Historii Kościelnego 
Prawa Powszechnego, a następnie Katedry Historii Źródeł i Literatury 
Prawa Kanonicznego oraz pełnił kolejno funkcje Prodziekana (1984-
1987) i (1993-1999) i Dziekana Wydziału (1987-1993) i (1999-2005). 
Angażował się w prace dla dobra ATK i UKSW. W swoim Zgromadzeniu 
pracował, jako profesor Wyższego Seminarium Duchownego oraz 
jako radca prawny w Kurii Prowincjalnej. Przez długie lata był człon-
kiem Senatu ATK i UKSW oraz wielu Komisji Senackich.

Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej  
i dydaktycznej. Pozostawił po sobie prace naukowe dotyczące historii 
powszechnego prawa kanonicznego, historii źródeł i literatury prawa 
kanonicznego, historii prawa kanonicznego w Polsce, a szczególnie 
prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apo-
stolskiego. W tej ostatniej dziedzinie był największym specjalistą  
w Polsce. W tej też dziedzinie niósł kompetentną pomoc dla wielu 
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskie-
go w zakresie dostosowywania prawa własnego do wymogów odno-
wionego prawa kościelnego i praktyki Stolicy Apostolskiej. Dokonał 
On redakcji kilkudziesięciu konstytucji zakonnych, dyrektoriów  
i statutów oraz innych zbiorów prawa różnych instytutów zakonnych  
w Polsce i na Ukrainie. Dowodem Jego kompetencji był fakt, że 
Stolica Apostolska pozytywnie oceniła i przyjęła proponowane przy-
stosowania. Nie wszystkie zamierzenia zdążył zrealizować, chociaż 
był aktywny naukowo do ostatnich chwil swego życia. Nie zdążył 
opublikować kilkusetstronicowego komentarza do prawa zakonnego. 
To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe miejsce w polskiej 
kanonistyce, jako wybitnemu znawcy prawa zakonnego. Wykształcił 



wielu kanonistów, spośród, których kilku już są samodzielnymi pra-
cownikami naukowymi. Był promotorem wielu prac magisterskich  
i doktorskich Występował jako recenzent w przewodach doktorskich, 
habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk 
prawnych. Przygotował i wygłosił też kilka laudacji w postępowa-
niu o nadanie przez UKSW tytułu Doktora honoris causa wybitnym  
naukowcom z całego świata.

Ksiądz Profesor przynależał do wielu renomowanych krajowych 
i zagranicznych towarzystw naukowych, a także pełnił różne zada-
nia w zespołach redakcyjnych polskich czasopism naukowych. Przez 
wiele lat pełnił funkcję Redaktora Naczelnego wydziałowego czaso-
pisma Prawo Kanoniczne.

W dowód uznania dla Jego zaangażowania na polu działalności  
naukowej i uczelnianej przyznano Mu wysokie odznaczenia pań-
stwowe i resortowe. 

W dniu 6 października 2011 r. w kościele Księży Marianów przy 
ul. Gdańskiej w Warszawie, licznie zgromadzeni duchowni, przyja-
ciele i wierni, Rektor UKSW, a także pracownicy Wydziału Prawa 
Kanonicznego UKSW i przedstawiciele Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL, pod przewodnictwem O. Generała 
Zgromadzenia Księży Marianów, oddali śp. Księdzu Profesorowi 
Julianowi Kałowskiemu ostatnią posługę – modlitwy, pamięci  
i wdzięczności – odprowadzając Go do kwatery zakonnej na cmenta-
rzu przy kościele parafialnym w Warszawie-Wawrzyszewie. Homilię 
pogrzebową wygłosił Ks. dr Jarosław Sobkowiak ze Zgromadzenia 
Księży Marianów. 

Dziękujemy Księdzu Profesorowi, za Jego owocną obecność 
pośród nas, za Jego talenty naukowe i organizacyjne. Był cichym  
i pokornym kapłanem, dobrym, życzliwym człowiekiem i kolegą, 
wybitnym uczonym. Niech Pan Życia w nagrodę obdarzy Go życiem 
wiecznym. 
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