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Dnia 21 kw ietnia 1992 r., w oktawie Zm artwych
wstania Pańskiego, niespodziewanie odszedł od nas 

na zawsze nasz Kolega

ks. prof, dr hab. EDWARD SZTAFROWSKI.

B ył kapłanem diecezji kieleckiej, ściśle związanym  
z W ydziałem Prawa Kanonicznego ATK w  Warsza
wie, gdzie zajmował stanowisko profesora zw yczaj
nego i kierownika K atedry Socjologii Prawa K ościel
nego.

Z zam iłowaniem  i poświęceniem  oddawał się pra
cy naukowo-dydaktycznej. W ykształcił w ielu  m a
gistrów  i doktorów prawa kanonicznego. B ył cenio
nym i łubianym  zarówno przez nauczycieli akade
mickich, jak i studentów. Jego pogodne usposobie
nie udzielało się w szystkim , którzy się z Nim  zetknęli.

Jako kanonista był pisarzem płodnym. W iele sił 
i zdrowia poświęcił dziełu swojego życia, jakim było  
„Posoborowe prawodawstwo kościelne”. Ta dwuna- 
stotomowa publikacja spełniła ważną rolę dydak
tyczną, przyczyniając się do upowszechnienia źródeł 
posoborowego prawa kanonicznego. Publikował ko
mentarze kanonistyczne dla studentów i duchowień
stwa. N ie w szystkie zamierzenia zdążył zrealizować. 
Ale to, co zrobił, zapewnia Mu trw ałe m iejsce w  ka- 
nonistyce polskiej.



Angażował się w  prace dla dobra Kościoła w  Pol
sce. A ktyw nie uczestniczył w  pracach przygotowaw
czych do II Synodu Plenarnego jako przewodniczący 
Kom isji Upowszechniania Prawa Kanonicznego.

Postaw ę społeczną przejawiał jako wybrany czło
nek Centralnej K om isji do Spraw T ytułu Naukowe
go i Stopni Naukowych. B ył członkiem  Międzynaro
dowego Stowarzyszenia Kanonistów.

Ostatnią posługę, zgromadzeni pod przewodnict
wem  JEm. Księdza Kardynała Prym asa Polski, odda
liśm y śp. Edwardowi w  dniu 24 kwietnia 1992 r. 
w  Kielcach.

Ufam y, że Ten, który obwieścił światu: „Ja jestem  
zm artwychw staniem  i życiem. K to w e Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25), wejrzał na 
ziem skie życie śp. Edwarda —  życie w ypełnione apo
stolatem  naukowym  oraz wiarą chrześcijanina i ka
płana —  i dał Mu udział w  uczcie Sw ojego Kró
lestw a.

W ydział Praw a Kanonicznego 
Akademii Teologii K atolickiej 

w  W arszawie


