KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI
KS. TOMASZA KACZMARKA
6 I 1950 – dzień urodzin w miejscowości Sobótka, parafii Chełmno (rodzice: Władysław i Kazimiera; rodzeństwo: bracia Stanisław i Andrzej);
pobyt w Chełmnie do 1956, tj. do przeprowadzenia się do Dąbia
n. Nerem.
1964–1968 – nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Kole, zakończona
uzyskaniem matury.
14 IX 1968 – początek formacji w Wyższym Seminarium Duchownym we
Włocławku.
15 VI 1974 – święcenia kapłańskie przyjęte z rąk bp. Jana Zaręby.
1974–1976 – wikariat w Choczu n. Prosną.
1976–1977 – wikariat w Izbicy Kujawskiej.
1977–1983 – studia w Rzymie w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” oraz uzupełniające w Papieskim Instytucie Archeologii; w 1981
licencjat, a w 1983 doktorat z teologii i nauk patrystycznych.
I 1984 – podjęcie obowiązków kapelana biskupa ordynariusza, notariusza
Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, wykładowcy w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku z zakresu patrologii; w kolejnych latach
doszło nauczanie języka łacińskiego i lektorat z języka włoskiego.
IV 1984 – początek okresowych wyjazdów z konferencjami i wykładami
do klasztoru kamedułek w Złoczewie; kontynuowane dotąd.
IV 1984 – początek prac nad beatyfikacją sługi Bożego bp. Michała Kozala
pod kierunkiem o. Michała Machejka ocd, relatora Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.
XI 1984 – formalne włączenie do grona cooperatores externi w Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.
IX 1986 – ukończenie w Kongregacji zbiorowego opracowania (wraz
z o. M. Machejkiem i adw. Giulio Dante) Positio super martyrio dla
sprawy bp. Michała Kozala.
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XII 1987 – kapelan u nowego ordynariusza diecezji włocławskiej, bp. Henryka Muszyńskiego, wstępnie na trzy miesiące na wprowadzenie biskupa
w sprawy diecezji, co przedłużyło się do lipca 1989.
VII 1989 – przeprowadzenie się do gmachu seminarium duchownego;
przejęcie funkcji dyrektora Instytutu Wyższej Kultury Religijnej we
Włocławku.
VIII 1989 – początek wyjazdów misyjnych na tereny Związku Radzieckiego.
od 1989 – prowadzenie prac magisterskich, których w sumie do roku
2009 powstało 56, napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym
we Włocławku, Studium Teologii we Włocławku oraz na Wydziale
Teologii UMK w Toruniu.
IX 1990 – rozpoczęcie w charakterze postulatora prac procesowych beatyfikacyjnych sługi Bożego bp. Wojciecha Owczarka.
VI 1991 – początek prac nad przygotowaniem procesu beatyfikacyjnego
Męczenników II wojny światowej.
X 1991 – nominacja na postulatora tegoż procesu; z czasem – postulatora
generalnego.
26 I 1992 – w 49. rocznicę śmierci bł. Michała Kozala w bazylice katedralnej
we Włocławku odbyła się uroczysta sesja publiczna otwierająca proces
beatyfikacyjny Męczenników II wojny światowej; w kolejnych miesiącach
nastąpiło zorganizowanie trybunałów rogatoryjnych w 17 diecezjach; nieprzerwane kierowanie pracami zespołów procesowych w całej Polsce.
29 IX 1992 – nominacja na dyrektora nowo utworzonego Studium Teologii
we Włocławku i prowadzenie jego prac w charakterze dyrektora do
lipca 1994.
26 I 1994 – zakończenie na uroczystej sesji w bazylice katedralnej we Włocławku diecezjalnego etapu prac procesowych Męczenników II wojny
światowej; miesiąc później materiały procesowe zostały przewiezione
do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
V 1994 – rozpoczęcie prac przy Kongregacji w charakterze postulatora
przy Kongregacji oraz współpracownika zewnętrznego.
1995–1998 – opracowanie Positio super martyrio dla sprawy 108 Męczenników.
13 VI 1999 – udział w beatyfikacji Męczenników II wojny światowej
w Warszawie.
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IX 2001 – początek prac jako wykładowcy Wydziału Teologicznego UMK
w Toruniu.
X 2001 – objęcie posługi diecezjalnego egzorcysty.
X 2003 – nominacja wystawiona przez kard. Józefa Glempa, prymasa Polski,
na postulatora przy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dla sprawy
sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i jednocześnie rozpoczęcie prac
nad przygotowaniem Positio super martyrio.
20 VI 2008 – złożenie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio do dyskusji teologicznej o męczeństwie za wiarę ks. Jerzego Popiełuszki.
„Główna wartość dzieła leży w tym, że ukazuje ono zastosowanie najwłaściwszej metody naukowej, łączonej harmonijnie z rygorystycznym przestrzeganiem linearności i przejrzystości przedstawianych problemów, co pozwala na
bezstronne podprowadzenie lektora do konkluzji, jakie ma sam wyprowadzić.
Oceniam przeto omawianą P o s i t i o jako ważny wkład, ubogacenie dorobku
literatury z zakresu problematyki spraw kanonizacyjnych, która może być oparciem do redagowania innych P o s i t i o n e s, jak i do rozpraw z dziedziny Prawa
kanonizacyjnego” (Rev. Prof. José Luis Gutiérrez).
„Bardzo bogaty dorobek naukowy o charakterze międzynarodowym, a w szczególności przedstawiana P o s i t i o, dają podstawę do uzasadnionego twierdzenia, iż ks. dr Tomasz Kaczmarek wniósł nieprzeciętny wkład naukowy ze strony
polskiej teologii i kanonistyki do ogólnoświatowej literatury przedmiotu. Sam
fakt, że omawiana praca została uznana jako oficjalny dokument Kongregacji,
promuje nie tylko osobę autora, ale także naukę polską za granicą. [...]
P o s i t i o opracowana w języku włoskim nie przejdzie niezauważona w literaturze światowej i będzie stanowić doskonałe źródło na temat stosunków państwo
– Kościół w okresie totalitaryzmu komunistycznego nie tylko dla historyków, ale
także znawców prawa wyznaniowego.
Taką zresztą funkcję już spełniło czterotomowe opracowanie tegoż samego
autora, przygotowane wcześniej w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w latach
1994–1998 (dotyczące 108 Męczenników za wiarę z Kościoła w Polsce z czasu
II wojny), poświęcone problematyce konfrontacji narodowego socjalizmu III Rzeszy z kulturą chrześcijańską w Polsce” (ks. prof. dr. hab. Henryk Misztal).

Zakończenie zasadniczych prac procesowych umożliwiło wreszcie
powrót do przerwanych prac nad przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej poświęconej eklezjalnemu wymiarowi męczeństwa chrześcijańskiego
w nauczaniu św. Augustyna.

