
 

DZIEŃ PATRONALNY NASZEGO KAPELANA 

26 czerwca ks. prałat Władysław Jóźków kapelan Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich 

Demokratów w Legnicy świętuje swój dzień patronalny. Mieliśmy okazję, by podziękować za 

opiekę duszpasterską oraz przekazać najlepsze życzenia imieninowe. Ks. prałat Władysław 

Jóźków urodził się w 1933 roku w Chorostkowie w województwie tarnopolskim. Po trudnym 

okresie wojny wraz rodziną został przesiedlony do Polski. Tutaj postanowił swoje życie 

poświęcić służbie Panu Bogu. W 1958 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we 

Wrocławiu. W ciągu całego kapłańskiego posługiwania pracował w Żarach, Wrocławiu, 

Wierzbicy i Legnicy. Najdłużej związany z naszym miastem. W 1964 roku po raz pierwszy 

przybył do parafii p.w. Trójcy Świętej, gdzie jako wikary pełnił posługę kapłańską do 1966 

roku. Po czteroletnim posługiwaniu w podwrocławskiej Wierzbicy ponownie przybywa w 

1970 roku do parafii p.w. Trójcy Świętej w Legnicy, gdzie po śmierci dotychczasowego 

proboszcza ks. Tytusa Korczyka w 1975 roku przejął obowiązki proboszcza parafii. W stanie 

wojennym był duchowym i materialnym oparciem dla wiernych, nie tylko z parafii Trójcy 

Świętej. Jako opiekun i kapelan Solidarności pomagał internowanym i działaczom 

podziemnej Solidarności, organizował pomoc materialną dla ubogich, przez wiele lat 

rozdzielając tony darów różnorodnej pomocy krajowej i zagranicznej. Starał się uruchomić 

stołówkę dla ludzi ubogich w Legnicy. Ten pomysł zrealizował w 1993 roku ks. Jan Mateusz 

Gacek proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, który do dzisiaj 

prowadzi Międzyparafialną Stołówkę Charytatywną im. Św. Jadwigi wydając ponad 400 

posiłków dziennie. Po upadku władzy komunistycznej ks. prałat Władysław Jóźków wspierał 

powstawanie i działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i Duszpasterstwa Ludzi 

Pracy 90, organizacje kresowe. Od 1989 roku przyjął obowiązki kapelana oddziału Związku 

Sybiraków w Legnicy, a od 2008 roku kapelana legnickiego oddziału Stowarzyszenia Polskich 

Chrześcijańskich Demokratów. W 2004 roku otrzymał tytuł Prałata Jego Świątobliwości 

(Prałata rzeczywistego Ojca Świętego). W 2008 roku przeszedł na emeryturę pozostając w 

parafii Trójcy Św. Działalność ks. prałata Władysława Jóźkowa spotkała się z szacunkiem i 

uznaniem legniczan i NSZZ „Solidarność”. W trzytomowej publikacji zatytułowanej „Kapelani 

Solidarności” widzimy go obok takich postaci jak ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, ks. prałat 

Henryk Jankowski, ks. Kazimierz Jancarz czy ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski. W 2010 roku 

Rada Miejska Legnicy nadała ks. Władysławowi Jóźkowowi tytuł Honorowego Obywatela 

Legnicy, a 11 grudnia 2010 roku Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

Solidarność wyróżnił odznaką „Zasłużony dla Solidarności” ks. prałata Władysława Jóźkowa i 

trzech innych księży z Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: ks. prałata Mariana 

Kopkę, Ojca Euzebiusza Konstantego Ciaćka franciszkanina i ks. prałata Jerzego Gniatczyka. 

Naszemu kapelanowi i dostojnemu solenizantowi życzymy obfitości łask, opieki Matki Bożej i 

stu lat w dobrym zdrowiu. 
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