
Alfons Augustyn Labudda urodził się 19 listopada 1936 
roku w Rumi w wielodzietnej rodzinie Augustyna i Gertrudy 
z domu Simon. Po szkole podstawowej zgłosił się w 1951 
roku do niższego seminarium księży werbistów w Górnej 
Grupie. Po kasacie tegoż seminarium przez władze komuni-
styczne w 1952 roku kontynuował naukę w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Sobieskiego w Wejherowie. Już w na-
stępnym roku na zaproszenie ojca prowincjała udał się do 
nowicjatu w Pieniężnie. Tam odbył studia filozoficzno-teo-
logiczne i w 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po uzy-

skaniu świadectwa maturalnego w Warszawie w 1964 roku i odbyciu stażu kapłań-
skiego w Bytomiu na Śląsku w 1965 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie historii Kościoła i liturgiki uwieńczone 
dyplomem magisterskim w 1968 roku i doktorskim w 1979. W latach 1969–1979 
był wykładowcą w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pie-
niężnie. Następnie przez 16 lat pełnił w zakonie różne funkcje administracyjne: 
prowincjał, ekonom prowincjalny, przełożony miejscowy. Czas ten nie sprzyjał 
pracy naukowej. Ponownie został wykładowcą w misyjnym seminarium w 1995 ro-
ku. Z chwilą powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 1999 roku otrzy-
mał na Wydziale Teologii nominację na adiunkta tejże uczelni w zakresie liturgiki. 
Pracę tę kontynuował aż do przejścia na emeryturę w 2002 roku. Oprócz dwóch 
publikacji: Liturgia Dnia Zadusznego w Polsce (1973) i Liturgii pogrzebu w Polsce 
(1983) jest autorem ok. 20 artykułów z pokrewnych  dziedzin. Wielokrotnie brał 
udział w konferencjach tanatologicznych pt. Problemy współczesnej tanatologii. 
Medycyna – antropologia kultury – humanistyka organizowanych przez Wrocław-
skie Towarzystwo Naukowe pod egidą profesora Jacka Kolbuszewskiego (1997–
2012). Od 1996 roku jest dyrektorem Archiwum Polskiej Prowincji Księży Werbi-
stów w Pieniężnie. Trzykrotnie był biegłym historykiem w procesach beatyfikacyj-
nych męczenników-werbistów z czasów II wojny światowej. Z tej dziedziny opubli-
kował książkę Błogosławiony brat Grzegorz Bolesław Frąckowiak SVD (1911–
1943) misjonarz werbista (Verbinum, Warszawa 1999) oraz liczne mniejsze przy-
czynki. Jako historyk jest autorem-redaktorem monograficznego albumu pt. 75 lat 
Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie 1923–1998 (Górna Grupa 1998) oraz 
ok. 200 haseł biograficznych polskich werbistów w różnych leksykonach i czasopi-
smach. 
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