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31.01. Umiera ks. prałat Kazimierz Królak 
 

Biogram 
Królak Kazimierz, pseudonim Kazek  

ur. 18 stycznia 1943 roku w Ludwinie pod 

Pleszewem woj. Wielkopolskie 

Syn Czesława i Leokadii z d. Szczepaniak. Ojciec 
– piekarz, cukiernik. 

Uczęszczałem do I liceum Ogólnokształcącego 

w Ostrowie Wlkp. przy ul Gimnazjalnej w latach 
1956 – 1960, gdzie w środę, 1 czerwca 1960 r., 

zdałem maturę i uzyskałem świadectwo 

dojrzałości. Po maturze wstąpiłem do 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 

w Poznaniu. Po sześciu latach studiów 

filozoficzno–teologicznych przyjąłem 19 maja 

1966 r. w Katedrze Poznańskiej święcenia 
kapłańskie w Kościele Rzymskokatolickim.  

Po święceniach kapłańskich, z dniem 1 lipca 

1966 r. rozpocząłem pracę duszpasterską 
w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca 

w Zaniemyślu. Po trzech latach pracy ksiądz 

arcybiskup Antoni Baraniak skierował mnie na 

specjalistyczne studia na Prymasowskim Studium 
Życia Wewnętrznego w Warszawie. Podczas 

pobytu w Warszawie w latach 1969 – 1972 ukończyłem także Wydział Prawa Kanonicznego na 

Akademii Teologii Katolickiej. Uzyskawszy tytuł magistra prawa kanonicznego zostałem 
skierowany przez Księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka na dalsze studia do Rzymu. Od 

końca listopada 1972 r. do 3 lutego 1977 r. przebywałem w Rzymie. Byłem studentem na 

Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich, gdzie uzyskałem stopień licencjata prawa 
kanonicznego Kościołów Wschodnich i 24 czerwca 1976 r. obroniłem pracę doktorską nt. 

”Synod Ormiański we Lwowie w 1689 roku. Studium prawno – historyczne”. Po uzyskaniu tytułu 

i dyplomu doktora prawa kanonicznego Kościołów Wschodnich dokładnie 5 lutego 1977 r. 

wróciłem do Polski. 



Od 1 marca 1977r. ksiądz arcybiskupa Antoni Baraniak mianował mnie wikariuszem 
w Kolegiacie Farnej w Poznaniu a od 9 grudnia 1977 r. notariuszem Kurii Metropolitalnej 

w Poznaniu. Po pięciu latach pracy na tym stanowisku, zostałem mianowany kanclerzem Kurii 

Metropolitalnej w Poznaniu. Pełniąc ten urząd m in. byłem sekretarzem Komitetu 
organizacyjnego pielgrzymki Jana Pawła II do Poznania w 1983 r. oraz prowadziłem wykłady 

z prawa kanonicznego na Studium Katechetycznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym 

w Poznaniu.      
Z dniem 1 stycznia 1988 r., na moją prośbę, ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba mianował mnie 

proboszczem parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Jako proboszcz, 

w grudniu 1988 r. zostałem mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły  Metropolitalnej czyli 

Katedralnej w Poznaniu, 13 października 1993 r. Kapelanem Magistralnym Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich a od 12 stycznia 1999 r. Kapelanem Konwentualnym ad Honorem tegoż 

Związku. 

Dekretem z dnia 18 marca 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował mnie swoim prałatem 
honorowym. 

Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego Frater Andreas Bertie dnia 6 grudnia 2006 r. odznaczył 

mnie Krzyżem „Pro Piis Meritis” Nuncupatum. 

Po przejściu w stan spoczynku zamierzam powrócić do Ostrowa, z którego wyjechałem przed 
49 laty. 

Poznań, dnia 31 stycznia 2009 r. 

 

 

wspomnienie dr Macieja Koszutskiego 

 

Ś.P. KSIĄDZ PRAŁAT DR KAZIMIERZ KRÓLAK KAPELAN KONWENTUALNY AD 

HONOREM SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA 
JEROZOLIMSKIEGO ZWANEGO RODYJSKIM ORAZ MALTAŃSKIM 

 

 
Ś.p. ksiądz prałat Kazimierz Królak urodził się 

18 stycznia 1943 roku w Ludwinie (Nom. Ludwina) 

w powiecie pleszewskim (województwo wielkopolskie). 
Wraz z rodzicami: Czesławem i Leokadią oraz 

rodzeństwem (2 siostry i brat) przenosi się do Ostrowa 

Wielkopolskiego, gdzie spędza lata dzieciństwa 

i młodzieńcze. Powołanie do służby bożej odczuł 
wcześnie, już podczas pełnienia obowiązków 

ministranta. Opiniujący Go proboszcz rodzinnej 

parafii napisał, iż wydawało się, że zakrystię traktuje 
jak dom rodzinny. Toteż po uzyskaniu świadectwa 

dojrzałości w dniu 1 czerwca 1960 roku w Ostrowie 

Wielkopolskim, kontynuuje naukę w Arcybiskupim 
Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia 

kapłańskie uzyskuje w roku jubileuszowym Tysiąclecia 

Chrztu Polski - 19 maja 1966 roku z rąk JE 

Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Antoniego 
Baraniaka. 1 lipca 1966 roku został skierowany 

dekretem Arcybiskupa Poznańskiego do parafii p.w. 

Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu, gdzie sprawuje przez 
3 lata posługę wikariusza. Intensywnie poszerzał 

swoją wiedzę teologiczną i prawniczą. 1 września 

1969 roku rozpoczął naukę w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. W tym 

samym roku zaczął studia zaoczne a następnie stacjonarne na Studium Prawa Kanonicznego 
ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Kontynuował studia specjalistyczne 

z zakresu prawa orientalnego w Papieskim Instytucie Studiów Orientalnych w Rzymie, które 

rozpoczął w 1972 roku. 27 października 1976 roku uzyskał tytuł naukowy doktora na podstawie 
rozprawy: „Synod ormiański we Lwowie w 1689 roku - studium prawno-historyczne”.  

1 marca 1977 roku wrócił do Poznania i został skierowany do Parafii Farnej p.w. Najświętszej 

Marii Panny Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Poznaniu, w której przez około 9 miesięcy pełnił obowiązki wikariusza. Szybko jednak 



zwierzchnicy postanowili wykorzystać Jego doświadczenie prawnicze w centralnych instytucjach 
archidiecezjalnych. 9 grudnia 1977 roku zostaje notariuszem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, 

a w dniu 1 października 1982 roku obejmuje stanowisko Kanclerza Kurii Metropolitalnej. 

1 stycznia 1988 roku na podstawie dekretu JE księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego 
Jerzego Stroby obejmuje funkcje proboszcza Parafii p.w. św. Jana Jerozolimskiego za Murami 

w Poznaniu, od XII wieku związanej z dziejami Komandorii Poznańskiej Rycerskiego Zakonu 

Joannitów - Szpitalników. Nie tylko pełni obowiązki duszpasterza i gospodarza parafii z wielką 
gorliwością, ale w okresie od 23 lipca 1988 roku do 19 lutego 1995 roku pracuje, jako sędzia 

diecezjalny, w Metropolitalnym Sądzie Duchownym, a także jest członkiem rady nadzorczej 

Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. W uznaniu zasług 19 grudnia 1988 roku zostaje 

mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Poznaniu, a w 2000 roku 
otrzymuje tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości. Doceniając wagę maltańskich 

tradycji kierowanej przez Siebie parafii nawiązuje kontakt z przedstawicielami Związku Polskich 

Kawalerów Maltańskich, pragnąc przywrócić w tym miejscu medyczną i dobroczynną 
działalność Zakonu Maltańskiego. Powstaje idea zaadoptowania pomieszczeń w budynku 

parafialnym na potrzeby powstałej w 1993 roku Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej 

„Pomoc Maltańska” przy Parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Wiąże się 

ściśle z Zakonem Kawalerów Maltańskich - 13 października 1993 decyzją Wielkiego Mistrza 
i Rady Suwerennej zostaje Kapelanem Magistralnym, a 12 stycznia 1999 roku zostaje 

podniesiony do godności Kapelana Konwentualnego ad honorem Suwerennego Rycerskiego 

Zakonu Maltańskiego. Żywo angażował się w działalność Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich, będąc członkiem Komisji Dyscypliny i Etyki, aktywnie uczestnicząc w dorocznych 

konwentach. Mimo cierpień spowodowanych szybko postępującymi chorobami - prawie przez 

2 lata był co drugi dzień dializowany – nie ustawał w energicznej i owocnej działalności na rzecz 
parafii, archidiecezji i Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Pozostawał czynny aż do 

niedzieli 31 stycznia 2010 roku, kiedy to przestało bić Jego wierne powołaniu duchownemu 

i maltańskiemu serce. Uroczystości związane z pożegnaniem Zmarłego przez społeczność 

parafialną i Kapitułę Katedralną w Poznaniu odbyły się 2 lutego 2010 roku w kościele p.w. 
Św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył 

JE ksiądz biskup Grzegorz Balcerek- Prepozyt Kapituły Katedralnej, a homilię oraz 

wspomnienie o Zmarłym, wygłosił ksiądz prałat dr Michał Tschuschke, który razem z ś.p. 
Księdzem Kazimierzem Królakiem otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły 

Katedralnej. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Związku Polskich Kawalerów 

Maltańskich, a wiceprezydent Maciej Koszutski wygłosił krótką mowę pożegnalną. 3 lutego 2010 
roku w rodzinnym kościele parafialnym Zmarłego p.w. św. Pawła Apostoła w Ostrowie 

Wielkopolskim JE Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki – Kapelan 

Konwentualny ad honorem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego przewodniczył 

koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej, w której uczestniczyli liczni księża z archidiecezji 
poznańskiej. Homilię i wspomnienie o Zmarłym wygłosił ksiądz kanonik dr Zbigniew Sujkowski, 

kolega kursowy z Seminarium ś.p. księdza Kazimierza Królaka, który ponadto razem z Nim 

pracował jako wikariusz w Zaniemyślu, przez pierwsze 3 lata ich wspólnej służby kapłańskiej. 
Podczas Mszy św. pogrzebowej i potem w ceremonii pogrzebowej na ostrowskim cmentarzu przy 

ulicy Limanowskiego uczestniczyła delegacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. 

W czasie Mszy św. ksiądz prałat Jan Stanisławski odczytał listy od JE Księdza Biskupa 

Stanisława Napierały - ordynariusza diecezji kaliskiej, na terenie której odbywały się 
uroczystości pogrzebowe oraz JE Księdza Biskupa Andrzeja Dziuby - Kapelana Wielkiego 

Krzyża Konwentualnego ad honorem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego, 

ordynariusza diecezji łowickiej. Konfrater Maciej Heydel odczytał poświęcony osobie Zmarłego 
list, który w imieniu Wielkiego Mistrza i Wielkiego Magisterium przesłał Wielki Kanclerz Jean 

Pierre Mazery. Kwintesencją tego wspomnienia niech będą słowa JE Księdza Arcybiskupa 

Stanisława Gądeckiego: „ Od szeregu lat niedomagał na zdrowiu. Cierpienia znosił 
z niezwykłym męstwem, nie zwalniając się nigdy z obowiązków i zadań, które na Nim 

spoczywały. W momencie rozstania patrzymy na Niego jako na wybitnego kapłana, znakomitego 

duszpasterza, który wszystkie swoje siły i zdolności oddał Kościołowi, który kochał i gdy 

zachodziła potrzeba, konsekwentnie bronił. Staje się wzorem dla następnych pokoleń kapłańskich 
i wpisuje się w szereg wybitnych kapłanów Kościoła Poznańskiego, któremu służył przez 44 lata. 

Jego śmierć przeżywamy wszyscy jako dotkliwą stratę. Z zatroskaniem patrzymy ku przyszłości, 

zanosząc pokorne prośby do Chrystusa Najwyższego Arcykapłana o nowe liczne i święte 
powołania kapłańskie. Ufamy, że ś.p. ksiądz Kazimierz w tajemnicy Świętych Obcowania 

wesprze swoim wstawiennictwem nasze modlitwy. Rozpoczynając w Jego intencji Najświętszą 



Ofiarę Eucharystyczną, dziękujemy najpierw Bogu za dar gorliwego i wzorowego kapłana 
i wyrażamy nadzieję, ze Zbawiciel rychło obdarzy Go szczęściem zbawionych w Niebie.” 

 

 
 

02.02. Pożegnanie w kościele parafialnym św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. 

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył bp Grzegorz Balcerek - Prepozyt Kapituły 

Katedralnej, a homilię oraz wspomnienie o Zmarłym Kapłanie, wygłosił ks. kanonik 

dr Michał Tschuschke, który razem ze śp. ks. prałatem Kazimierzem Królakiem 

otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej.  

 

03.02. W rodzinnym kościele parafialnym p.w. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim 

abp Stanisław Gądecki przewodniczył koncelebrowanej mszy św. pogrzebowej, w której 

uczestniczyli liczni księża z Archidiecezji Poznańskiej. Homilię i wspomnienie o śp. ks. 

prałacie Kazimierzu Królaku wygłosił ksiądz kanonik dr Zbigniew Sujkowski, kolega 

kursowy zmarłego z okresu studiów w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. 

 

 
 



  

  

  

  
 



05.02. Dekretem abp Stanisława Gądeckiego trzecim po II wojnie światowej proboszczem 

parafii pw. Św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu został mianowany 

ks. prałat dr Paweł Deskur. Zgodnie z dekretem objęcie funkcji proboszcza nastąpiło 

17 lutego. Ks. prałat Paweł Deskur będzie łączył sprawowanie urzędu proboszcza 

z funkcją dyrektora Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu, którą sprawuje od 

2007 roku.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Biogram 

KSIĄDZ  PRAŁAT DR PAWEŁ DESKUR 

- ur. 22.12.1959 r. w Poznaniu  

- w 1974 r. ukończył Szkołę Chóralną J. Kurczewskiego w Poznaniu 
- w 1978 r. ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 

- w 1982 r. uzyskał tytuł magistra  na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

- przez kilka lat pracował, odbył też służbę wojskową 

- we wrześniu 1985 wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu 
- w czerwcu 1990 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym 

w Poznaniu a16 maja 1991 r. został wyświęcony na kapłana archidiecezji poznańskiej 

- przez dwa lata - od czerwca 1991 do czerwca 1993 r. - pracował jako wikariusz w parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kościanie 

- od lipca 1993 do czerwca 1996 odbywał studia specjalistyczne z katolickiej nauki społecznej 

w Ateneo Romano Santa Croce w Rzymie, gdzie obronił pracę doktorską 
- po powrocie ze studiów pełnił różne funkcje w Archidiecezji Poznańskiej, był m. in.: sekretarzem 

arcybiskupa poznańskiego i ceremoniarzem Katedry 

- przez 11 lat (1997-2008) był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu 

i Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przez trzy lata pełniąc 
funkcję duszpasterza wspólnoty akademickiej tego Wydziału  

- przez cztery lata (2004-2008) kierował sekretariatem 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej 

- od 2002 roku przez cztery kolejne kadencje pełni funkcję sekretarza Rady Społecznej przy 
Arcybiskupie Poznańskim  

- od września 2006 do czerwca 2014 roku był dyrektorem naczelnym Drukarni i Księgarni 

Św. Wojciecha w Poznaniu Sp. z o. o. 
- w listopadzie 2008 r. Benedykt XVI mianował go kapelanem honorowym Jego Świątobliwości 

- od 13 lutego 2010 roku jest proboszczem parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami 

w Poznaniu 

- jest kapelanem Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz Ruchu 
Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” 

- 29 października 2010 decyzją Wielkiego Mistrza i Rady Suwerennej został przyjęty do Związku 

Polskich Kawalerów Maltańskich jako kapelan magistralny.  



20.02. Podczas sobotniej mszy św. wieczornej nastąpiło uroczyste wprowadzenie na urząd 

proboszcza. Ks. prałat Paweł Deskur wszedł do kościoła parafialnego wprowadzony 

przez ks. dziekana kanonika Ireneusza Szwarca, który odczytał dekret ks. Arcybiskupa 

i powitał nowego proboszcza parafii. Ks. P. Deskur złożył wyznanie wiary i odprawił 

mszę św. Po mszy św. parafianie zostali zaproszeni na plebanię, aby się wzajemnie 

przywitać i poznać. Parafianie, rodzina i przyjaciele nowego proboszcza tłumnie 

skorzystali z tej propozycji. 

 

 
 

06.03. Zaplanowane na ten dzień rozpoczęcie wizytacji kanonicznej zostało – ze względu na 

wymuszoną zmianę proboszcza – przełożone na czerwiec. 

 

21.03. Rekolekcje wielkopostne dla całej parafii wygłosił ks. prałat Mateusz Żarnowiecki, 

kazania pasyjne głosił ks. Maciej Kubiak, a rekolekcje dla dzieci ks. Krzysztof 

Szymendera. 

 

   



26.03. Odbyło się Misterium Paschalne przygotowane przez ks. rezydenta Piotra Ratajczaka. 

Rolę Pana Jezusa odegrał ks. wikariusz Jacek Leśniewski a w pozostałe role wcielili się 

parafianie. 

  

  

  

  

 


