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Był kapłanem archidiecezji katowickiej od wielu lat (42) związany  
z Wydziałem Prawa Kanonicznego ATK, a następnie od 1999 r. UKSW  
w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika 
najpierw Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Międzynarodowego, a na-
stępnie Katedry Teorii Prawa Kościelnego oraz pełnił kolejno funkcje Dziekana 
Wydziału (1975-1978), Prorektora (1978-1981), a także Rektora ATK (1981- 
-1987). Przez wiele lat (19) był profesorem Wydziału Prawa i Administracji 
UŚ w Katowicach. Angażował się w prace dla dobra dwóch Uniwersytetów. 
W swojej archidiecezji przez 53 lata pracował jako sędzia Sądu Biskupiego,  
w tym przez 21 lat pełnił urząd wikariusza sądowego. Przez ponad 50 lat wy-
kładał prawo kanoniczne w Śląskim Wyższym Seminarium Duchownym. 

Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej i dydaktycz-
nej. Pozostawił po sobie wybitne prace naukowe dotyczące problematyki on-
tologicznej, epistemologicznej i metodologicznej prawa kanonicznego. Jego 
dorobek naukowy publikowany w kilku językach europejskich zawiera ponad 
600 pozycji. Jest „Ojcem” polskiej szkoły teorii prawa kanonicznego. Do Jego 
publikacji odwołują się kanoniści na całym świecie. W dowód uznania dla 
Jego osiągnięć Uniwersytet w Bonn nadał Mu tytuł doktora honoris causa. Nie 
wszystkie zamierzenia zdążył zrealizować, chociaż był aktywny naukowo do 
ostatnich chwil swego życia. To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe 
miejsce w polskiej i światowej kanonistyce, jako wybitnemu znawcy prawa 
kanonicznego i prawa. Był często zapraszany przez liczne europejskie ośrodki 
uniwersyteckie z wykładami i referatami. Wykształcił wielu kanonistów, za-
równo duchownych jak i świeckich, spośród, których kilku są już samodziel-
nymi pracownikami naukowymi. Był promotorem wielu prac magisterskich  
i doktorskich. Występował jako recenzent w przewodach doktorskich, habilita-
cyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych. 

Ksiądz Profesor przynależał do wielu renomowanych krajowych i zagra-
nicznych towarzystw naukowych, a także pełnił wielorakie funkcje w zespo-
łach redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych.



Pełnił też odpowiedzialne funkcje w swoim Kościele partykularnym,  
w Kościele w Polsce, a także w Kościele powszechnym. W latach 1981-1987 
był członkiem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 
1989-2007 konsultorem Rady Prawnej KEP. W latach zaś 1976-1982 pełnił 
funkcję konsultora Kongregacji Duchowieństwa w Kurii Rzymskiej. Ponadto 
z ramienia KEP był członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia 
Narodowego oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. ratyfikacji polskiego konkor-
datu, a następnie aktywnym członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej. 
W dowód uznania dla Jego zaangażowania na polu działalności państwowo-
kościelnej przyznano Mu wysokie odznaczenia państwowe i zagraniczne. 

W dniu 17 grudnia 2010 r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, 
Księża Biskupi pod przewodnictwem Kard. Kazimierza Nycza, Metropolity 
Warszawskiego oraz licznie zgromadzeni duchowni i wierni metropo-
lii katowickiej, Rektorzy Uniwersytetów, a także pracownicy Wydziału 
Prawa Kanonicznego UKSW i Wydziału Prawa i Administracji UŚ, oddali  
śp. Księdzu Profesorowi Sobańskiemu ostatnią posługę – modlitwy i pamięci 
– odprowadzając Go na katedralny cmentarz. Homilię pogrzebową wygłosił 
Ks. Abp Damian Zimoń Metropolita Katowicki. 

Dziękujemy Księdzu Profesorowi, za Jego obecność pośród nas, za Jego 
talenty naukowe, którymi chętnie dzielił się z innymi. Był dobrym kolegą, 
pokornym uczonym i wymagającym profesorem. Niech Pan Życia w nagrodę 
obdarzy Go życiem wiecznym.

Wydział Prawa Kanonicznego 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


