ks. Józef Kawalec - salezjanin
Dyrektor i Proboszcz par. św. Piotra i Pawła w Sułowie.
ur. 04.03.1949 zm. 02.12.2017 rok
Ks. Józef Kawalec urodził się 04.03.1949 roku w Czarnym Lesie.
Nowicjat odbył w Kopcu w latach 1968/1969.
W Kopcu złożył pierwsze śluby zakonne 15.08.1969 roku.
Święcenia kapłańskie przyjął 22.05.1976 roku w Krakowie.
Pan Bóg powołał Go do siebie po dwuletniej ciężkiej chorobie dnia
02.12.2017 roku.
Salezjańska droga formacyjna ks. Józefa prowadziła poprzez Kopiec,
Oświęcim, Kraków, a jego praca duszpasterska poprzez
Międzybórz/1976-1979/, Lubin par. NSPJ/1979-1981/, Lubin par.
MBCzęstochowskiej/1981-1985/,
Twardogórę/1985-1997/,
Wrocław
św.
Michała
Archanioła/1997 – 2006/, Czarny Las/2006 -2012/, Sułów/2012-2017/.
W 9 roku kapłaństwa ks. Insp. Piłat powierzył ks. Józefowi parafię MBWspomożycielki
Wiernych w Twardogórze a ks. kard. H. Gulbinowicz ustanowił Go dziekanem.
Kilka lat potem 24.09.1995 roku cała Polska szczególnie Rodzina Salezjańska pod
przewodnictwem przedstawicieli episkopatu i najwyższych przełożonych w Zgromadzeniu
Salezjańskim uroczyście celebrowała koronację Figury Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych. To był jeden z najważniejszych momentów w życiom salezjańskim i
duszpasterskim ks. Józefa Kawalca.
We wszystkich placówkach salezjańskich był znany jako przedsiębiorczy duszpasterz przede
wszystkim administrator podejmujący się z wielkim powodzeniem remontów obiektów
sakralnych. Tak było w Twardogórze, kiedy przygotowywał świątynie i budynki
salezjańskie przed koronacją, wielkich spraw dokonał przede wszystkim w kościele św.
Michała Archanioła we Wrocławiu.
Pod Jego kierunkiem kościół św. Michała Archanioła we Wrocławiu uzyskał od strony
zewnętrznej niemalże przedwojenny wygląd. Został podniesiony o 8 m. dach kościoła,
przywrócono sygnaturkę, przy pomocy parafian i sponsorów rewitalizowano wnętrze
kościoła poprzez nowy wystrój prezbiterium i szczególnie zaś piękny ołtarz ofiarniczy.
Budynki salezjańskie uzyskały tynki zewnętrzne i bardzo wartościowe ogrodzenie. Był to
także okres intensywnych wydarzeń w kościele, takich jak, w 1998 roku kanonizacja św.
Edyty Stein, w 1999 roku powstanie PGS im. św. Edyty Stein, w 2005 roku Jan Paweł II
odchodzi do domu Ojca w 2006 roku parafianin ks. prof. Andrzej Siemieniewski zostaje
biskupem. Ks. prob. Kawalec uczestniczył bardzo intensywnie w tych wydarzenia.
W tym czasie ks. Józef przezwyciężał już znane we wspólnocie choroby. Mimo tego
podejmował z zapałem nowe zadania duszpasterskie w Czarnym Lesie i w Sułowie. Cenili
Go ks. biskupi, szczególnie był związany z ks. kard. H. Gulbinowiczem, ks. Bpem A.
Śmigielskim sdb, Bpem St. Napierałą, ks. Bpem A. Długoszem. Miał wielu przyjaciół wśród
salezjanów, także ludzi świeckich. Kochał swoje kapłaństwo, był całkowicie oddany pracy
duszpasterskiej. Z trudem, ale i z nadzieją pracował poprze ostatnie dwa lata w Sułowie.
Pan Bóg pozwolił mu przeżyć 68 lat życia, 48 lat w Zgromadzeniu Salezjańskim 40 lat
kapłaństwa.
Dziękujmy Bogu za dar Jego życia i prośmy Chrystusa, aby Go przyjął do Domu Swego Ojca.

Wdzięczna wspólnota parafii św. Michała Archanioła
we Wrocławiu

Wrocław, dnia 03.12.2017 rok

