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Ksiądz Józef Krzywda CM. Sylwetka i dzieło

Działo się to Roku Pańskiego 2013, dwunastego dnia w kwietniu, kiedy to sie-
demdziesiąty rok życia przywitał Dostojnego Jubilata uśmiechem wiosennego 
słońca, radosnym śpiewem ptaków i bukietami serdecznych życzeń. Poranne 
dziękczynienie skierowane do Dawcy Życia podczas mszy świętej o godz. 7.00 
w kościele pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła na Stradomiu stało 
się okazją, by uczcić Jubilata życzliwą modlitwą konfratrów i kleryków, wszak 
urodziny obchodził ktoś im bliski: dla jednych nauczyciel i mistrz, dla drugich 
współbrat i kolega. Uroczysty obiad we wspólnocie obfitował w życzenia, po-
śród których znalazło się i takie: „aby mimo naukowego dorobku Jubilat nie 
zważał na wiek i nie ustawał w pracy”. Urodzinowy dzień wypełniły spotka-
nia, telefoniczne rozmowy i wykłady dla sióstr w Międzyzakonnym Wyższym 
Instytucie Katechetycznym w Krakowie, jakich Jubilat nie odwołał, choć ob-
chodził przecież tak okrągłą rocznicę. Świętowanie trwało do późnych godzin, 
skłaniając do przywołania minionych wydarzeń, miłych wspomnień, wyraże-
nia nieodpartego zdumienia i refleksji, że czas tak szybko umyka… Sam Jubilat 
ujął to najtrafniej, stwierdzając, że „wiara nie sprzeciwia się nauce, bo wierzę 
i wiem, ale wiedza sprzeciwia się wierze, bo wiem, że mam siedemdziesiąt lat 
i w to nie wierzę”. Niech zatem przemówią fakty dotyczące osoby i dzieł Jubilata.

Przyjście na świat
Urodził się w czasie, kiedy zawierucha wojenna bez znieczulenia i z natężo-

ną siłą targała polską ziemią. Od zachodu ojczyznę zajęła Rzesza Niemiecka, 
wschód bezlitośnie opanował agresor rosyjski, wysiedlając z tych terenów Po-
laków, którzy przeżyli inwazję. Gdy dnia 12 kwietnia 1943 roku Józef Krzywda 
przyszedł na świat, najbliżsi na chwilę zapomnieli o trudnych czasach podwój-
nej okupacji. Przesłoniło ją wydarzenie pozwalające cieszyć się pierworodnym 
synem, pierwszym z siedmiorga dzieci w małżeństwie Rozalii i Stanisława. 
Miejscem urodzenia była Górna Wieś położona w powiecie olkuskim. Począt-
ki tej miejscowości sięgają XV wieku, natomiast samodzielną osadą stała się 
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po przeprowadzeniu uwłaszczenia w 1864 roku i reform rolnych w XX wieku. 
Mieszkańcy Górnej Wsi należeli niegdyś do parafii pw. Narodzenia Świętego 
Jana Chrzciciela w Korzkwi, obecnie jednak wioska ta znajduje się w grani-
cach województwa i powiatu małopolskiego oraz gminy Michałowice i po-
siada własną parafię (wyodrębnioną z terenu poprzedniej) pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej. Kościół parafialny zaś powstaje w Woli Zachariaszowskiej.

Rodzice Księdza Józefa prowadzili średniorolne gospodarstwo stanowiące 
jedyne źródło utrzymania rodziny. Pośród wielu radosnych chwil, jakich za-
znał przyszły Duchowny wśród swoich bliskich, nie zabrakło też smutnych 
wydarzeń, do których należała śmierć dwóch jego młodszych sióstr, a następ-
nie ojca, zmarłego niespodziewanie w wieku pięćdziesięciu lat w 1968 roku. 
Warto zauważyć, że był to człowiek srogo doświadczony przez wojnę, na jej 
początku dostał się bowiem we Lwowie do niewoli niemieckiej i tylko z tej 
racji, że pozostawał jedynym żywicielem rodziny, nie wywieziono go w głąb 
Rzeszy Niemieckiej. Po  uwolnieniu pieszo wrócił ze  Lwowa do  Krakowa. 
Zmarł w okresie, gdy Ksiądz Józef był diakonem. Natomiast do dziś żyje mat-
ka i pięcioro rodzeństwa.

Edukacja, formacja, służba wojskowa
W wieku 7 lat Józef rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Owczarach, 

opuścił jednak tę placówkę, gdy z programu nauczania usunięto lekcje reli-
gii. Edukację kontynuował w szkole podstawowej w Woli Zachariaszowskiej, 
którą ukończył w  1957 roku. Jeszcze tego samego roku postanowił wstą-
pić do niższego seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Zwracając się 
o przyjęcie w jego poczet, wyznawał: „Od wczesnych lat upodobałem sobie 
służbę Bogu w kapłaństwie”1. Kiedy kończył jedenastą klasę wspomnianego 
seminarium, skierował 15 czerwca 1961 roku prośbę o przyjęcie do semina-
rium internum (odpowiednik nowicjatu), w której stwierdzał: „nadal trwam 
w postanowieniu poświęcenia się pracy kapłańskiej misjonarskiej”. Dwa dni 
wcześniej otrzymał dyplom ukończenia Niższego Seminarium Duchownego 
Księży Misjonarzy, które uwieńczył złożonym wobec powołanej przez księdza 
wizytatora Komisji Egzaminacyjnej egzaminem dojrzałości, uprawniającym 
go do podjęcia studiów filozoficzno-teologicznych w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy. Następnie zdał państwowy egzamin dojrzałości w I Li-
ceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Spośród przedmiotów 

1 Ten i  pozostałe cytowane teksty zostały zaczerpnięte z  pism i  korespondencji, które 
znajdują się w sekretariacie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.



37

Ksiądz Józef Krzywda CM…

nieobjętych maturą odznaczał się bardzo dobrą sprawnością fizyczną oraz 
talentem muzycznym.

Niezmiennemu upodobaniu Krzywdy w służbie Bożej i jego ugruntowa-
nemu postanowieniu poświęcenia się posłudze kapłańskiej w Zgromadzeniu 
Księży Misjonarzy odpowiadało przekonanie ze strony władz zgromadzenia 
o zdatności, spełnianiu stawianych wymagań oraz posiadaniu odpowiednich 
przymiotów przez kleryka. Dlatego też 24 grudnia 1963 roku zostaje on do-
puszczony do złożenia ślubów czasowych. Kolejnym etapem formacji było 
włączenie do stanu duchownego poprzez przyjęcie tonsury, co dokonało się 
13 października 1964 roku. Kilka dni wcześniej, w swojej prośbie z 4 paździer-
nika o dopuszczenie go do tego obrzędu napisał: „Pragnę dojść do kapłaństwa, 
bym mógł pracować w Zgromadzeniu dla chwały Bożej i zbawienia bliźnich”.

Przygotowanie do kapłaństwa zostaje jednakże przerwane poborem do służ-
by wojskowej. Wraz z innymi klerykami Krzywdę wcielono do zasadniczej 
służby wojskowej. Najpierw był skierowany do formacji saperów w Kazuniu 
Nowym pod Modlinem, a po przysiędze został przeniesiony do marynarki 
wojennej w Gdańsku. Pobyt w wojsku, hartując zarówno ciało, jak i ducha, 
jeszcze bardziej utwierdził go w powołaniu. Pomimo wielu prób indoktrynacji 
i zabiegów oficerów politycznych, zmierzających do odwiedzenia Krzywdy 
od myśli o kapłaństwie, co stanowiło częstą i powszechną praktykę ówcze-
snych władz wobec kleryków, po dwóch latach służby w wojsku wraca on do 
seminarium.

Dnia 18 marca 1967 roku przyjmuje w kościele OO. Paulinów na Skałce 
z  rąk ks. bpa Juliana Groblickiego niższe święcenia ostiariatu i  lektoratu, 
a 24 czerwca tego roku od owego duchownego otrzymuje niższe święcenia 
egzorcystatu i akolitatu w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia Świętego 
Pawła na Stradomiu. Za każdym razem w swoich prośbach o dopuszczenie 
do tych święceń, odpowiednio z 25 lutego i 13 czerwca 1967 roku, Krzywda za-
akcentował: „Do święceń pragnę przystąpić zupełnie dobrowolnie, świadomy 
obowiązków, jakie z nich wynikają”, oraz: „Oświadczam, że znam obowiązki 
wynikające ze święceń. Nadto zaznaczam, że do święceń przystępuję bez ja-
kiegokolwiek przymusu i po uprzednim zasięgnięciu rady mego spowiednika”. 
W kolejnym roku, 7 października 1968 roku, z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego 
przyjął święcenia diakonatu w kościele seminaryjnym. Pragnienie poświęce-
nia się na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi poprzez kapłańską i misjonarską 
posługę spełniło się 24 maja 1969 roku, kiedy to w kościele seminaryjnym 
pw. Nawrócenia Świętego Pawła wraz z siedmioma konfratrami kursowymi 
otrzymał za sprawą ks. bpa Jana Pietraszki święcenia kapłańskie.
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Posługa duszpasterska i studia specjalistyczne
Pierwszą placówką duszpasterską i miejscem realizacji kapłańskiej służby 

w duchu świętego Wincentego à Paulo była dla ks. Józefa parafia pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Żmigrodzie, położonym około 60 km od Wrocławia. Na-
leżało do niej kilka kościołów filialnych, niektóre z nich oddalone były od sie-
dziby parafialnej o kilkanaście kilometrów, dlatego też posługa duszpasterska 
Księdza Józefa, sprawowanie wówczas przez niego funkcji wikarego i kateche-
ty – nie ograniczała się jedynie do żmigrodziańskiego kościoła. Korzystając 
z dostępnych środków lokomocji, a wtedy należał do nich przede wszystkim 
motocykl, niezależnie od pogody i czasami w trudnych warunkach tereno-
wych, docierał do odległych filii, aby zabezpieczyć życie sakramentalne i du-
chowe tym, którzy traktowali swego duszpasterza jak własnego proboszcza. 
Były to pierwsze dwa lata (1969–1971) zdobywania duszpasterskiego i kapłań-
skiego doświadczenia, z roku na rok procentującego zyskiwaniem coraz więk-
szego zaufania ze strony przełożonych. Wyrazem uznania dla zasług Księdza 
Krzywdy stało się przeniesienie go do eksponowanej parafii misjonarskiej 
pw. Świętego Krzyża w Warszawie. Tam też podjął on studia z zakresu prawa 
kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej, a zarazem zaangażował się 
w miarę możliwości w posługę duszpasterską.

Oprócz pogłębiania doświadczenia kapłańskiego i duszpasterskiego pię-
cioletni pobyt Księdza Józefa w Warszawie zaowocował przede wszystkim 
poprzez spełnienie oczekiwań przełożonych w zakresie studiów specjalistycz-
nych. W piśmie z 2 lipca 1974 roku, wystosowanym do ówczesnego wizytatora 
ks. Tadeusza Gocłowskiego, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Akade-
mii Teologii Katolickiej ks. prof. Marian Żurowski wskazywał: „Z prawdziwą 
radością donoszę, że w dniu dzisiejszym ks. Józef Krzywda zdał egzamin ma-
gisterski i uzyskał stopień magistra prawa kanonicznego z wynikiem bardzo 
dobrym. Uważam, byłoby korzystne, aby zapisał się na kurs doktorancki”. Od-
powiedź przełożonych była pozytywna, zgromadzenie bowiem pragnęło, aby 
Ksiądz Józef zdobył stopień doktora. Oczekiwania te Duchowny spełnił 5 maja 
1977 roku – na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jednak niecały rok 
wcześniej nastąpiła zmiana placówki.

Posługa formacyjna, dydaktyczna i praca naukowa
Specjalistyczne studia i wzbogacone doświadczenie duszpasterskie Księdza 

Krzywdy wolą przełożonych miały być wykorzystane w formacji kleryków. 
Wyrażone w  dekrecie z  28 sierpnia 1976 roku przez wizytatora ks.  Tade-
usza Gocłowskiego z  jednej strony pewność, że  jego praca doktorska jest 
już na  ukończeniu, z  drugiej zaś  – przekonanie, że  nowe obowiązki nie 
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przeszkodzą mu w terminowym ukończeniu studiów kanonicznych, pozwo-
liły na skierowanie Księdza Józefa do pracy w domu Stradomskim w Krako-
wie oraz podjęcie przez niego wykładów z prawa kanonicznego w Instytucie 
Teologicznym Księży Misjonarzy, nadto obowiązków wicedyrektora kleryków 
i prefekta kościoła. Cel stanowiła formacja, dlatego wizytator we wspomnia-
nym dokumencie wyraźnie podkreślił: „Wszystkie te zajęcia, choć wydają się 
wielokierunkowe, to jednak skupiają się wokół jednej sprawy, a mianowicie 
formacji naszych kleryków”. Na potwierdzenie zamiarów przełożonych wobec 
młodego Księdza nie trzeba było długo czekać. W dniu 12 lutego 1977 roku 
otrzymuje on z rąk wizytatora nominację na dyrektora kleryków Polskiej Pro-
wincji Księży Misjonarzy. Nie bez znaczenia dla oceny jego osoby pozostaje 
następujące uzasadnienie tej nominacji:

Przyszłość Polskiej Prowincji i  jej kształt apostolski zależeć będą od  dzieła for-
macji, które dziś podejmujemy w  stosunku do  naszej młodzieży misjonarskiej. 
Tym kierując się, podjąłem decyzję, za zgodą Rady Prowincjalnej, o mianowaniu 
Księdza Profesora bezpośrednim wychowawcą naszych kleryków. Kilkuletnie do-
świadczenie duszpasterskie zdobyte w  pracy parafialnej, odbyte studia specjali-
styczne, a ostatnio półroczny bezpośredni kontakt z problemami wychowawczymi 
w naszym środowisku seminaryjnym, dają rękojmię, że Ks. Dyrektor w pełni wy-
wiąże się ze swych nowych obowiązków.

Jest oczywiste, że dzieło przyszłości powierza się tylko tym, którzy są najbar-
dziej odpowiedzialni i zdatni do jego kontynuacji. O tym, że powyższy wybór 
był trafny świadczą ustne opinie ówczesnych wychowanków, a dziś doświad-
czonych już kapłanów, duszpasterzy i misjonarzy: „ks. Krzywda był bardzo 
dobrym dyrektorem”; „nie był długo dyrektorem, a zapisał się bardzo dobrze 
w naszej pamięci”; „można o nim powiedzieć tylko to, co dobre”; „był z nami 
i dla nas, dbał o nas jak ojciec”. Ksiądz wizytator nie mylił się, będąc pewnym 
ukończenia studiów doktoranckich przez Księdza Józefa. Dnia 5 maja 1977 
roku otrzymuje on podpisane przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Wielkiego 
Kanclerza Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zaświadczenie o obro-
nieniu przez Księdza Krzywdę w dniu 26 kwietnia 1977 roku pracy doktorskiej 
nt. Ewolucja wymogów potrzebnych do udzielenia dyspens od przeszkody różnej 
religii i odmiennego wyznania w świetle prawodawstwa posoborowego.

Wartość naukowa tej dysertacji oraz wysoka ocena naukowych możliwości 
jej Autora, jak również potrzeby kadrowe Wydziału Prawa Kanonicznego Aka-
demii Teologii Katolickiej sprawiły, że w dniu 15 lipca 1977 roku, niespełna dwa 
miesiące po uzyskaniu stopnia doktora, ówczesny dziekan tegoż wydziału ks. 
prof. Remigiusz Sobański zwrócił się do wizytatora z prośbą o wyrażenie zgody 
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na zatrudnienie nowo mianowanego Doktora na Wydziale Prawa Kanoniczne-
go w charakterze adiunkta. Wizytator miał nieco inne plany wobec utalentowa-
nego Księdza, po rozmowie przeprowadzonej z dziekanem w trakcie spotkania 
w Warszawie (o czym wizytator wspomina w piśmie z dnia 4 sierpnia 1977 roku) 
wprawdzie wyraził zgodę na to zatrudnienie, ale zastrzegł też, że Ksiądz Krzyw-
da ma nadal pełnić swoje dotychczasowe obowiązki w Krakowie i w związku 
z tym do Warszawy będzie wyjeżdżał jedynie raz w miesiącu. Mimo tak posta-
wionych warunków na wzmiankowanej odpowiedzi ksiądz wizytator umieścił 
odręczną notatkę: „Pro memoria – w dniu 19 IX 77 dzwonił do mnie ks. Dziekan 
R. Sobański i ustaliliśmy, że ks. Krzywda będzie dojeżdżał do Warszawy na ATK 
[Akademię Teologii Katolickiej] co dwa tygodnie jako adiunkt (24 IX 77)”.

Usilne zabiegi ze strony władz Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii 
Teologii Katolickiej o pełne zaangażowanie Księdza Józefa w pracę naukową 
i dydaktyczną na uczelni przyczyniły się do podjęcia decyzji o przeniesieniu 
go do misjonarskiego domu przy parafii Św. Krzyża w Warszawie. W związku 
z tym został on zwolniony z obowiązków dyrektora kleryków przez księdza 
wizytatora Gocłowskiego w dekrecie z 22 czerwca 1979 roku, który wyraził 
jednocześnie podziękowanie za  „wysiłki wychowawcze, jakie podejmował 
w stosunku do naszych kleryków”, i dodał, że: „Młodzież nasza ocenia to już 
obecnie, a oceni jeszcze bardziej po latach, kiedy przyszli kapłani będą wra-
cać wspomnieniem do swych przeżyć seminaryjnych”. Postanowienie to było 
również odpowiedzią na prośbę samego Księdza Krzywdy i w zamyśle miało 
ułatwić mu kontakt z Akademią Teologii Katolickiej i przyspieszyć przewód 
habilitacyjny. W tamtym czasie, w miarę możliwości, włączał się on w posługę 
kapłańską w parafii, a także regularnie przyjeżdżał do Krakowa, gdzie w Insty-
tucie Teologicznym prowadził wykłady z prawa kanonicznego.

Praca dydaktyczna, misyjna i formacyjna
Okres pobytu w Warszawie stanowił spełnienie oczekiwań uczelni i Księ-

dza Krzywdy wobec jego naukowego rozwoju. Tak korzystna dla obu stron 
sytuacja „niespodziewanie” jednak zmieniła się po upływie dwóch lat. Zbież-
ność okoliczności, uznawana przez Księdza Józefa za opatrznościową, spra-
wiła, że jego pragnienie wyjazdu na misje bardzo szybko nabierało realnych 
kształtów. W świętokrzyskim domu odwiedził go misjonarz z Madagaskaru, 
ks. Hubert Sinka, który usłyszawszy od niego o gotowości wyjazdu na misje, 
niezwłocznie poinformował o tym wizytatora Prowincji Malgaskiej oraz tam-
tejszego biskupa. Ten ostatni zwrócił się w tej sprawie do polskiego wizytato-
ra, traktując przeniesienie Księdza Krzywdy na Madagaskar za przesądzone. 
Sam zainteresowany w liście do wizytatora z 31 marca 1980 roku, nawiązując 
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do niechętnego nastawienia wizytatora do jego pomysłu, stwierdził: „nie mam 
nic innego na wytłumaczenie tylko to, że taki już od dawna żywię zamiar, a po-
czątki tej sprawy były naprawdę «niewinne» i nie w pełni przewidziane. Potem 
jednak przekonałem się, że tak widocznie miało być i stało się”. Należy zazna-
czyć, że plany Duchownego nie leżały też w interesie warszawskiej uczelni, któ-
ra od dawna zabiegała o to, by był jej wykładowcą. Dlatego za radą prodziekana 
ks. Ferdynanda Pasternaka Księdzu Krzywdzie udzielono urlopu z możliwo-
ścią ewentualnego przedłużenia jego okresu trwania, nie zaś wypowiedzenia, 
o czym w przywołanym wyżej liście do wizytatora mówił przyszły misjonarz.

Wyjazd na  Madagaskar poprzedził udział w  kursie przygotowawczym 
w Niepokalanowie dla księży i sióstr wyjeżdżających na misje, który odbył się 
w dniach 26–31 maja 1980 roku, oraz roczny pobyt w Paryżu przeznaczony 
na naukę języka francuskiego, a także dopełnienie niezbędnych formalności. 
Zanim Ksiądz Krzywda rozpoczął działalność misyjną nastąpiła ważna wy-
miana listów pomiędzy odpowiedzialnym za misje asystentem generalnym 
zgromadzenia ks. Florianem Kapuściakiem a  malgaskim biskupem Jean-
-Guy'em Rakotomdravahatra. Ten drugi chciał skierować Księdza do zwy-
czajnej czy też szeroko rozumianej posługi misyjnej, jednak asystent generalny 
w  liście z dnia 29 lipca 1980 roku wyraźnie określił oczekiwana zgromadzenia 
w tej kwestii. Oceniając pracę Księdza Józefa w Polsce jako bardzo potrzebną 
i użyteczną dla prowincji i Kościoła, zaznaczył, że będąc specjalistą w zakresie 
prawa kanonicznego, powinien on uczyć w seminarium. W rezultacie został 
wykładowcą prawa kanonicznego w  Wyższym Seminarium Duchownym 
w Tananariwie, a ponadto zlecono mu również inne obowiązki, jak: posługę 
dyrektora kleryków, ekonoma i proboszcza.

Misyjna wyspa przyjęła go życzliwością konfratrów, kleryków i radością 
wiernych, czemu odpowiadało dobre samopoczucie Księdza Krzywdy, który 
w liście z 1 września 1981 roku pisał do wizytatora: „Dzięki Bogu, dotarłem 
tutaj szczęśliwie i muszę powiedzieć, że duchowo czuję się dobrze, także zdro-
wie mi służy, nie mogę się skarżyć na klimat, raczej na razie odpowiada mi”. 
Nie był jednak pewien, czy ten list dotarł do wizytatora, dlatego w kolejnej 
wiadomości z 1 października 1981 roku ponowił swoje wrażenia:

Jestem tu  już jakiś czas, tzn. drugi miesiąc od momentu wylądowania na miej-
scu. Muszę powiedzieć szczerze, że czuję się dobrze pod każdym względem, także 
psychicznie. Ufam, że  jeśli Pan Bóg pozwolił mi  tu dotrzeć, pozwoli i pozostać 
i pracować wedle swojej woli, o co Go proszę.

Znaczny dystans dzielący go od ojczystego kraju nie osłabił wszakże zainte-
resowania Księdza jego sprawami. Na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego 
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napisał w dniu 2 grudnia 1981 roku do wizytatora i konfratrów domu pro-
wincjalnego: „Niech Dobry Bóg ochroni naszą Ojczyznę od nieszczęść, które 
jej nieustannie grożą. Ja modlę się gorąco za Was i wierzę, że te ostatnie do-
świadczenia przyniosą odrodzenie naszej umęczonej Ojczyźnie”. Ze względu 
na konieczność pogłębienia znajomości języka francuskiego w zakresie ter-
minologii prawnej udaje się w 1984 roku do Paryża, gdzie jako wolny słuchacz 
podejmuje w Instytucie Katolickim roczny kurs z dziedziny prawa kanonicz-
nego (resyklarz).

Praca dydaktyczna, naukowa i posługa duszpasterska
Z Paryża Ksiądz Krzywda nie wraca już na misje, lecz na podstawie dekretu 

z 11 września 1985 roku zostaje skierowany do domu przy parafii Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes w Krakowie i podejmuje wykłady z prawa kanonicz-
nego w tamtejszym Instytucie Teologicznym, włączając się też w pracę dusz-
pasterską. To ostatnie zajęcie, realizowane w duszpasterstwie akademickim, 
do dziś pozostaje we wspomnieniach Księdza niezwykle cennym doświad-
czeniem kapłańskim i bardzo owocnym trzyletnim okresem. W 1988 roku, 
kontynuując wykłady w instytucie, zostaje przeniesiony do domu zgromadze-
nia przy ul. Strzelnica w Krakowie. W nowym miejscu zamieszkania nie jest 
już zatrudniony regularną posługą duszpasterską, dzięki czemu ma większe 
możliwości poświęcenia się działalności dydaktycznej i naukowej.

Po trzech latach ponownie pracuje w  poprzedniej parafii, angażuje się 
w służbę duszpasterską i zwłaszcza w prowadzenie wykładów. W 1997 roku, 
gdy zaczyna wykładać prawo kanoniczne w Papieskiej Akademii Teologicznej, 
zostaje wyłączony z duszpasterstwa parafialnego i skierowany do misjonar-
skiego domu na Stradomiu. Rok później, 19 lutego 1998 roku Rada Wydziału 
Teologicznego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk teologicz-
nych. Ta sama Rada 26 maja 2000 roku wybrała go prodziekanem Wydziału 
Teologicznego, oddając mu tę funkcję na okres trzech lat. Trzeba zauważyć, 
że ten czas intensywnego rozwoju Księdza na polu nauki wiązał się również 
z jego przystąpieniem w 2001 roku do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 
a w następnym roku – do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kanonistów. 
Doceniając zasługi i kompetencje wybitnego Uczonego i Duchownego, kard. 
Franciszek Macharski powierza mu 18 czerwca 2001 roku posadę dyrektora 
Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie. Na tym 
stanowisku pracuje do 13 września 2004 roku. Uchwałą Senatu Papieskiej Aka-
demii Teologicznej zostaje mu powierzone z dniem 1 października 2001 roku 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat. W dniu 30 listo-
pada 2004 roku Kongregacja Wychowania Katolickiego przyznaje Księdzu 



43

Ksiądz Józef Krzywda CM…

Krzywdzie tytuł profesora, a 5 kwietnia następnego roku mianuje go dyrekto-
rem Instytutu Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej. Warto 
także odnotować, że od 2007 roku Ksiądz Profesor pełni funkcję przewod-
niczącego Senackiej Komisji Prawnej. Zwieńczeniem jego naukowej i peda-
gogicznej pracy było nadanie mu 10 lutego 2010 roku przez kard. Stanisława 
Dziwisza, Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, tytułu 
naukowego profesora nauk teologicznych. Natomiast w dniu 18 października 
2011 roku z rąk Biskupa Polowego Józefa Guzdka otrzymał w Warszawie Me-
dal Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki przyznany za spełnioną w latach 
1964–1966 służbę wojskową. I wreszcie 30 listopada 2011 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonorował Księdza Krzywdę 
srebrnym medalem za długoletnią służbę.

„Po prostu jestem Józef Krzywda”
Swojego zaangażowania w życie Kościoła, zgromadzenia i ojczyzny Ksiądz 

Józef nigdy nie ukrywa. Ma własne zdanie i odwagę, by je wypowiadać, bez 
względu na to, czy zyskują one poparcie czy też nie. Podczas konwentu do-
mowego (odpowiednik kapituły) obradującego w 2009 roku Krakowie, zwa-
żywszy na zadania przyszłego konwentu generalnego, który miał odbyć się 
w 2010 roku w Paryżu, w sposób zdecydowany i zarazem emocjonalny opo-
wiedział się za przyznaniem większej pomocy ubogim, zwłaszcza siostrom 
klauzurowym, a także poszkodowanym w owym czasie przez błotne lawiny 
w chińskich wioskach. Prosząc o zrozumienie dla swych postulatów, mówił: 
„po prostu jestem Józef Krzywda”, tym samym wskazywał na wagę zachowania 
wierności wobec własnego punktu widzenia. Nie zawsze jest popularne bycie 
szczerym, zwłaszcza w obecnym świecie często trzeba wykazać się niemałą 
siłą ducha, aby wypowiadać sądy otwarcie. Autentyzm jednak zawsze pozosta-
je niezwykle wartościowy niezależnie od tego, co lansuje się w danym czasie. 
Takiego właśnie Księdza Józefa cenią ci, którzy uważają się za jego przyjaciół: 
konfratrzy ze zgromadzenia, księża i profesorowie. Chciałoby się powiedzieć, 
że człowiek to wydarzenie, byt przygodny – rodzi się, jest i znika. Ale trzeba 
również przyjąć, że człowiek to dar dla siebie i dla innych; ktoś, kto po sobie 
coś pozostawia i kto trwa we wspomnieniach ludzi oraz w wiecznej pamięci 
Boga. Każdy jest taki, jaki jest, rodzi się po to, aby żyć i wypełnić sens ist-
nienia dla niego przeznaczony, który odkrywa dzień po dniu, rok po roku. 
Przywołane na wstępie niniejszych rozważań stwierdzenie Dostojnego Jubi-
lata i w tym kontekście okazuje się celne, jak mówił: „wiara nie sprzeciwia się 
nauce, bo wierzę i wiem, ale wiedza sprzeciwia się wierze, bo wiem, że mam 
siedemdziesiąt lat i w to nie wierzę” – miarą człowieka bowiem nie jest wiek, 
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ale nieustająca młodość ducha, z czym z pewnością zgadza się jego mama, 
która kończy w tym roku 97 lat!

Jubilat w datach
Data urodzenia:    12 kwietnia 1943 roku w Górnej Wsi
Dzień powołania:    7 listopada 1961 roku
Święcenia ostiariatu i lektoratu:  18 marca 1967 roku
Święcenia egzorcystatu i i akolitatu:  24 czerwca 1968 roku
Śluby:     17 marca 1969 roku
Święcenia diakonatu:    7 października 1968 roku, 
      szafarz: bp Julian Groblicki
Święcenia kapłańskie:   24 maja 1969 roku, 
      szafarz: bp Jan Pietraszko

1969–1971 Żmigród, wikary
1971–1976 Warszawa, student, duszpasterz
1976–1979 Kraków Stradom, dyrektor kleryków, wykładowca
1979–1980 Warszawa św. Krzyż, adiunkt przy Katedrze Prawa Kanonicz-

nego (1977–1980), duszpasterz
1980–1984 Madagaskar, Prowincja Malgaska, dyrektor kleryków misjo-

narskich, wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Tananariwie, proboszcz

1984–1985  Paryż, student Instytutu Katolickiego
1985–1988 Kraków, parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, wykła-

dowca Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, duszpa-
sterz akademicki

1988–1993 Kraków Strzelnica, wykładowca w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy

1993–1997 Kraków, parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, wykła-
dowca Instytutu Teologii Księży Misjonarzy, duszpasterz

1997 – Kraków Stradom, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II i w Instytucie Teologii Księży Misjonarzy, 1999 – 
członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 2002 – członek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Kanonistów, prodziekan 
Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej 
(2000–2003), dyrektor Międzyzakonnego Wyższego Insty-
tutu Katechetycznego (2001–2004), dyrektor Instytutu Prawa 
Kanonicznego (od 2005), przewodniczący Senackiej Komisji 
Prawnej (od 2007)
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Publikacje naukowe  
Księdza Profesora Józefa Krzywdy CM

Książki
1. Funkcja i  znaczenie misji kanonicznej w  strukturze władzy kościelnej 

w świetle Vaticanum II. Studium teologiczno-prawne, Kraków 1996, s. 240.
2. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/2: Księga II. Lud Boży, 

cz. 3: Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego (ka-
non 573–709), Poznań 2006, s. 7–144.

3. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga IV. Uświęcające za-
dania Kościoła: kanony wstępne 834–839, cz 1: Sakramenty – kanon 840–848, 
tyt. 1: Chrzest – kanon 849–878; tyt. 2: Sakrament Bierzmowania – kanon 879–
896, Poznań 2010, s. 13–83.

4. Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, 
Kraków 2008, s. 320.

Opracowania i redakcje
1. Normy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków 1995.
2. Sakramentalność małżeństwa, Kraków 2002.
3. „Annales Canonici”, R. I–VIII, Kraków 2005–2012.

Artykuły
1. Ewolucja wymogów stawianych katolikowi w  małżeństwie mieszanym 

w świetle norm i kodeksu prawa posoborowego, „Prawo Kanoniczne”, R. XXIII, 
1980, nr 1–2, s. 185–199.

2. Les problèmes Essentials autor des fonctions de la mission canonique dans 
la structure du pouvoir ecclesial à la lumière du Vatican II, „Analecta Craco-
viensia”, 1998–1999, t. 30–31, s. 233–248.

3. La famille – l’Eglise familiale en tant que postulat et conséquence de l’allian-
ce matrimoniale, „Folia Theologica”, 1999, vol. 10, s. 67–80.

4. Obowiązek wspólnej troski wiernych o stan małżeński i rodziny według 
wymogów kanonu 1063 KPK, „Ius Matrymoniale”, 1999, t. 4, s. 139–151.
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5. Ewolucja istotnych zasad i norm dotyczących małżeństw mieszanych, „Sło-
wo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, 1999, nr 10/11 (35/36), s. 6–8, 10.

6. Teologiczno-prawny wymiar zasady „In quibus et ex quibus” według na-
uki Soboru Watykańskiego II oraz kanonu 368 KPK, „Analecta Cracoviensia”, 
2000, t. 32, s. 447–458.

7. Ewolucja zasad i norm dotyczących małżeństw mieszanych w świetle wy-
mogów Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego, [w:] Małżeństwa 
mieszane, red. Z. J. Kijas, Kraków 2000, s. 73–79.

8. Postulat radykalnych zobowiązań wynikających z faktu zawarcia małżeń-
stwa, „Ius Matrymoniale”, 2001, t. 6, s. 33–34.

9. Szczególna rola podstawowych struktur – wspólnot Kościoła w ramach Jego 
zbawczej misji, „Sosnowskie Studia Teologiczne”, 2001, t. 5, s. 151–163.

10. La richiesta del principio di sussidiarietà nell’ambito della realizzazione 
della missione della Chiesa (abbozzo del problema), „Folia Theologica”, 2001, 
vol. 12, s. 15–25.

11. Sakramentalność przymierza małżeńskiego w świetle nowego prawa, [w:] 
Sakramentalność małżeństwa, red. Z. J. Kijas, J. Krzywda, Kraków 2002, s. 37–52.

12. Znaczenie i funkcja rzeczywistości „communio” w ramach misji Kościoła, 
„Polonia Sacra”, R. VI, 2002, nr 11 (55), s. 151–164.

13. Refleksje nad relacjami między Magisterium Kościoła a teologią, „Biule-
tyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, 2002, nr 15, s. 42–50.

14. Dlaczego nierozerwalność węzła małżeńskiego?, „Ius Matrymoniale”, 
2003, t. 8, s. 23–34.

15. Zwierzchnia rola biskupa diecezjalnego w działalności duszpasterskiej 
w Kościele partykularnym, [w:] Biskup pasterz diecezji. Materiały z sympozjum 
„Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych”, Kraków 2003, 
s. 7–22.

16. Refleksje teologiczno-prawne w świetle zasad Listu Apostolskiego „motu pro-
prio” „Misericordia Dei”, „Sosnowieckie Studia Teologiczne”, 2003, t. 6, s. 99–110.

17. Przesłanki teologiczno-prawne zakazu przyjmowania przez duchownych 
urzędów świeckich (zgodnie z normą kan. 285 § 3), [w:] Lex Tua in corde meo, 
red. P. Majer, A. Wójcik, Kraków 2004, s. 313–323.

18. Instytuty Życia Konsekrowanego a Kościół partykularny, [w:] Semel Deo 
dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum, red. J. Wroceński, 
B. Szewczuk, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 189–200.

19. Hierarchiczny ustrój w Kościele a zasada pomocniczości, [w:] Ecclesia 
et Status, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 467–483.

20. Wierność tradycji Kościoła według postulatu wolności teologicznych po-
szukiwań, [w:] Tradycja i Kościelne tradycje, red. J. Jezierski, Olsztyn 2004, 
s. 123–130.
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21. Urząd i charyzmat w służbie budowy wspólnoty („communio”) Kościoła, 
„Analecta Cracoviensia”, 2004, t. 36, s. 633–648.

22. Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny w  służbie Kościoła 
(J. Krzywda, Cz. M. Sondej), [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie stule-
ci. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia święceń biskupich Jego Eminen-
cji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, red. S. Koperek, M. Leśniak, 
Kraków 2004, s. 499–509.

23. Sakrament Pojednania i Eucharystii źródłem ustawicznej odnowy w ży-
ciu wspólnoty Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Jezus Chry-
stus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8), red. A. Napiórkowski, 
Z. J. Kijas, Kraków 2004, s. 240–251.

24. Eucharystia a wspólnota Kościoła, „Sosnowieckie Studia Teologiczne”, 
2005, t. 7, s. 205–221.

25. Szczególna rola podstawowych struktur – wspólnot Kościoła w ramach 
jego zbawczej misji, „Sosnowieckie Studia Teologiczne”, 2005, t. 5, s. 151–163.

26. Małżeństwo podstawą rodziny, [w:] Współdziałanie Kościoła i państwa 
na rzecz małżeństwa i rodziny, red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Łomża 2005, 
s. 113–125.

27. Postulat zorganizowanych form działalności charytatywnej według ency-
kliki Benedykta XVI „Deus Caritas est”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów 
Polskich”, 2006, nr 19, s. 63–75.

28. Urząd i charyzmat w budowie Kościoła – Ludu Bożego, [w:] Scire Deum. 
Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi 
Marianowi Jaworskiemu, red. S. Koperek, W. Zuziak, Kraków 2006, s. 143–151.

29. Postulat zorganizowanych form działalności charytatywnej (według na-
uki i wskazań encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas est”), „Annales Canoni-
ci”, R. II, 2006, s. 51–64.

30. Godność osoby ludzkiej fundamentem zachowania wolności i praw osób 
w rodzinie, „Polonia Sacra”, R. X, 2006, nr 19 (63), s. 183–196.

31. Urząd i charyzmat zasadą i podstawą wspólnoty – „communio” Kościoła, 
[w:] Biskup – Prezbiter – Diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokato-
licka, red. J. Jezierski, Olsztyn 2008, s. 141–155.
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