
Biografie 

Stefaan Van Calster (* 3 februari 1937 - † 28 april 2016) studeerde wiskunde en wetenschappen en 
was enkele jaren leraar aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen (België). Na zijn legerdienst 
volgde hij de studie aan het grootseminarie van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Na zijn 
priesterwijding in 1966 studeerde hij in München (D) en behaalde er het diploma aan het Institut für 
Katechetik und Homiletik. Daarna vervolgde hij zijn studie in Nijmegen en behaalde er het 
doctorandus in de theologie, sectie Pastoraal. Hij promoveerde bij de voormalige bisschop van Luik, 
Mgr. A. Houssiau, aan de Université Catholique te Louvain-La-Neuve op een proefschrift met als 
titel: Bijbel en Preek. 

Hij was president van het grootseminarie Johannes XXIII te Leuven van 1970 tot 1988. Tevens was 
hij professor aan het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en aan de grootseminaries van 
Antwerpen en Gent. Hij was medeoprichter en professor aan het Centrum voor Priesteropleiding op 
Rijpere Leeftijd te Antwerpen. Hij was ordinarius voor Pastoraaltheologie aan het “MEDO”- het 
Internationaal Instituut voor Studies over Huwelijk en Gezin. Sinds 1977 was hij als docent 
verbonden aan het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade en vanaf 1988 aan het Sint-Janscentrum te 
’s-Hertogenbosch, waar hij met name de vakken homiletiek en pastoraaltheologie doceerde. Hij was 
oprichter en eerste directeur van (toen nog) Radio Maria Nederland en Vlaanderen te ’s-
Hertogenbosch. Hij was Romeins postulator voor het proces van zaligverklaring van de Letse 
bisschop Mgr. Boleslavs Sloskans, die in ballingschap in Leuven overleed. Tevens was hij delegatus 
episcopalis voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen van o.a. Zr. Maria Tauscher (Sittard), Pater 
Karel Houben (Munstergeleen) en Dorothea Visser (Utrecht). Hij was sinds 2005 tevens pastoor te 
Mariadorp-Eijsden. Hij was ook hoofdredacteur voor België van het Internationaal Katholiek 
Tijdschrift Communio. 

Omwille van zijn grote verdiensten voor de Kerk in de Lage Landen benoemde paus Benedictus XVI 
Dr. Stefaan Van Calster tot ‘erekapelaan van de paus’ in 2010. Sindsdien mocht ‘Professor Van 
Calster’, zoals hij bij iedereen bekend stond, zich ‘Monseigneur Van Calster’ noemen, en mocht hij 
aan zijn toog de paarse versierselen dragen, die eigen zijn aan dit ere-ambt. 

Op de foto’s zien we Mgr. Van Calster met paus Benedictus XVI, met Mgr. Léonard tijdens een 
heiligverklaringsproces, in zijn pastorie te Mariadorp, als docent en als predikant. 
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