
Janowi ze Słomnik…

Słomniki i Proszowice geograficznie określają jego dzieciństwo i młodość. Kiel-
ce, Lublin i Rzym wyznaczają kierunek jego studiów teologicznych. 40 lat temu, 
w 1977 r., odbyła się rzymska obrona jego doktoratu na Pontificio Istituto Litur-
gico. Promotorem był słynny benedyktyn o. prof. Burkhard Neunheuser. Habili-
tował się 25 lat temu, w roku 1992 w Warszawie. To także okazja do jubileuszo-
wego obchodu. Profesura w 2005 r., a uzwyczajnienie w 2012.

Po habilitacji został zatrudniony w Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie na Wydziale Historii Kościoła. To już, Księże Profesorze, prawie 25 lat na 
naszej uczelni! W tym czasie Wydział zmienił nazwę, stając się Wydziałem Histo-
rii i Dziedzictwa Kulturowego, a Akademia przekształcona została w Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II.

W 1996 r. ks. prof. Jan Józef Janicki został kierownikiem Katedry Historii Litur-
gii i jest nim od ponad 20 lat, prowadząc studentów i seminarzystów per visibilia 
ad invisibilia. Zawsze chętny do współpracy, rzecz by można, że to człowiek, któ-
ry nie potrafi odmawiać. W latach 1994–1997 był sekretarzem Senackiej Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą, a następnie dwukrotnie (1997–2000 i 2003–2006) 
delegatem Rady Wydziału do Senatu. Jako prodziekan w lecie 2004 r. przez kilka 
miesięcy pełnił obowiązki dziekana wydziału. W tym miejscu dziękuję za pracę 
i życzliwość, gdy w latach 2003–2010 byliśmy redaktorami naczelnymi wydziało-
wego czasopisma „Folia Historia Cracoviensia”!

Gdy w roku 2008 powołano do istnienia Międzyuczelniany Instytut Muzyki 
Kościelnej, który w roku następnym podjął działalność, Ksiądz Profesor zgodził 
się wzmocnić jego siły, działając w pierwszym, najtrudniejszym okresie budowa-
nia instytutu jako kierownik Katedry Historii Liturgii. To właśnie do instytutu 
należy inicjatywa uczczenia Księdza Profesora, na siedemdziesięciolecie urodzin, 
tomem studiów zamieszczonych na łamach naukowego czasopisma instytutu „Pro 
Musica Sacra”. Inicjatywę podjął redaktor naczelny, a wcześniej spiritus movens po-
wstania Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, ks. prof. Robert Tyrała.

Nie jestem w stanie wymienić wszystkich książek Księdza Profesora. Jedynym 
wytłumaczeniem jest to, że jest ich naprawdę wiele. A co dopiero powiedzieć o ar-
tykułach naukowych. Obok centralnych tematów, a więc teologii liturgii i duszpa-
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sterstwa liturgicznego, Ksiądz Profesor podejmuje ważkie tematy wpływu kultury 
żydowskiej, greckiej i rzymskiej na liturgię Kościoła pierwszych wieków, zajmuje 
się kodykologią historycznych ksiąg liturgicznych, historią lat świętych, historią 
kongresów eucharystycznych, historią ruchu liturgicznego. W ostatnim czasie z po-
wodzeniem zajął się hagiografią, i to z krakowskiego punktu widzenia. I jeszcze 
jedno. Ksiądz Profesor jest jednym z pierwszych, którzy traktują filatelistykę nie 
tylko jako hobby, ale jako nową, rodzącą się naukę pomocniczą.

Nie jestem w stanie wymienić wszystkich ośrodków naukowych, w których wy-
kładałeś! Może jednak spróbuję. W samym Krakowie to Instytut Liturgiczny PAT, 
Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Francisz-
kanów Konwentualnych, osobno Franciszkanów Reformatów. Jestem pewny, że 
nie jest to zestawienie kompletne.

Wydział jest Ci wdzięczny za założenie i prowadzenie kroniki. Twojej, Księże 
Profesorze, pracowitości i systematyczności zawdzięczamy opasłe tomy, w których 
zamieszczałeś i zamieszczasz każdą niemal notatkę na temat wydziału. Tu zosta-
wiam niezapisane miejsce na zaznaczenie innych obszarów Twojej aktywności, któ-
rych nie wymieniłem! To powinien być poważny akapit. Kiedyś ktoś go napisze!

Ksiądz profesor Jan Józef Janicki jest pracownikiem wydziału od prawie 25 lat. 
Tym, co mnie, jako niewiele młodszego kolegę, zdumiewa i budzi szacunek, jest 
fakt, że obok profesjonalnej pracy naukowej Ksiądz Profesor jest równocześnie bar-
dzo dobrym człowiekiem. I nie jest to kierunek oboczny, ale równoczesny. Po prostu 
równocześnie jest znakomitym kapłanem – uczonym i bardzo dobrym człowiekiem. 
Bardzo się cieszymy i bardzo jesteśmy dumni, że kiedyś Kraków cieszył się obec-
nością Jana z Kęt, profesora i dobrego człowieka, a dzisiaj my cieszymy się Janem 
ze Słomnik, profesorem i dobrym człowiekiem. Właśnie obchodzi siedemdziesię-
ciolecie urodzin! Gratulacje i życzenia Bożego błogosławieństwa! Ad multos annos!
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