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 Urodził się dnia 6 maja 1937 roku w Nowokrzepi-
cach (dawne woj. częstochowskie). Dnia 16 maja 1937 
roku został ochrzczony w kościele parafialnym w Krze-
picach. Po śmierci ojca rodzina przeniosła się do Kro-
toszyna (dawne woj. poznańskie). Tam uczęszczał do 
szkoły podstawowej, a następnie liceum ogólnokształ-
cącego. Po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczął 
studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Wrocław-
skim, które przerwał w 1962 roku, wstępując do Me-
tropolitarnego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 
W latach 1962-1968 spowiednikiem kleryka Jana Ro-
bakowskiego był ks. Aleksander Woźny. Dnia 23 maja 
1968 roku z rąk abp. Antoniego Baraniaka otrzymał 
święcenia kapłańskie. 
 W latach 1968-1971 był wikariuszem w  Sobótce 
k. Ostrowa Wlkp., a następnie, do 1974 roku, w Oto-
rowie k. Szamotuł. W tym czasie odbył dwuletnie stu-
dia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, 
które ukończył licencjatem z teologii moralnej. W 1974 
roku, na wniosek Papieskiego Wydziału Teologicznego, 
został członkiem Komisji Teologicznej i został skiero-
wany do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu. 
 Dla umożliwienia dalszych studiów w 1975 roku 
abp Antoni Baraniak powierzył mu pracę w parafii 
pw. św. Andrzeja Apostoła. Jednocześnie ks. Jan pełnił 
funkcję spowiednika w poznańskiej farze. W tym też 
czasie odbył stacjonarne studia magisterskie i dokto-
ranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 
które ukończył dnia 14 lipca 1978 roku. 
 Na prośbę ks. prałata Franciszka Jagły został wy-
słany do pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Auby we 
Francji. Przez 10 lat pełnił tam funkcję asystenta KSMP 
Okręgu Douai oraz pisał artykuły do „Głosu Katolic-
kiego”, „Niepokalanej”, „Narodowca”, „Naszej Rodziny”, 
„Pour l’Unité”, „Le Régne de Jésus par Marie”, Nouve-
aux Cahiers Marials”  we Francji. W Polsce swoje teksty 
publikował w „Jasnej Górze”, „Mszy Świętej”, „Prze-
wodniku Katolickim” oraz zamieścił w pracy zbioro-
wej „Matka Odkupiciela”. We Włoszech publikował 
w  „Duszpasterzu Polskim Zagranicą”, rzymskim „Ry-
cerzu Niepokalanej” oraz w USA w „Krucjacie Fatim-
skiej” i „Różach Maryi”.

 Dnia 1 stycznia 1993 roku został mianowany pro-
boszczem Polskiej Misji Katolickiej w Auby przez 
ks.  prałata Stanisława Jeża, rektora Misji. Nominację 
tę zatwierdzili: abp Jacques Delaporte z Cambrai oraz 
bp Henri Derouet z diecezji Arras.
 Wielką miłość ks. Jana do Matki Bożej Opatrzność 
nagrodziła w 1999 roku służbą w samym sercu Koś-
cioła katolickiego we Francji – w Lourdes. Zamiesz-
kał u sióstr Klarysek, gdzie pełnił codzienną posługę 
kapłańską. Zajmował się dokumentacją i archiwizacją 
wielkich uroczystości, jakie odbywały się w Lourdes, 
oprowadzał pielgrzymów po Sanktuarium. Dane mu 
było współorganizować i współuczestniczyć w trzech 
wizytach papieskich oraz wizytach wielu dostojników 
kościelnych różnych wyznań, a także światowych po-
lityków. Jego bogate archiwum jest pięknym świadec-
twem tych wydarzeń. W przygotowaniu jest wiele pozy-
cji książkowych. Dotychczas ukończono m.in. książkę 
pt. „Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Lourdes” 
oraz szczególnie ważną dla ks. Jana patriotyczną publi-
kację pt. „Religijno-moralny (etyczny) wymiar sztuki 
u  Józefa Fabisza”, traktującą o polskich korzeniach 
artysty,  który wykonał figurę Matki Boskiej z Groty 
w Lourdes.
 Arcybiskup Stanisław Gądecki 23 maja 2018 roku 
w katedrze poznańskiej przewodniczył uroczystościom 
jubileuszu 50. rocznicy święceń kapłańskich ks. Jana 
Robakowskiego. W 2019 roku ks. Jan powrócił do Pol-
ski. 
 Dnia 29 marca 2020 roku ks. Jan Robakowski za-
kończył ziemskie pielgrzymowanie.
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