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Ks. prof. dr hab. MARIAN PASTUSZKO
Był kapłanem diecezji kieleckiej, od ponad 40 lat ściśle związanym z Wydziałem
Prawa Kanonicznego ATK, a od 1999 r. UKSW w Warszawie, gdzie zajmował
stanowisko, najpierw adiunkta, następnie docenta i profesora nadzwyczajnego,
a od kilkunastu ostatnich lat stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika
Katedry Prawa o Sakramentach.
Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej i dydaktycznej.
Wykształcił wielu magistrów i doktorów prawa kanonicznego. Pracował na rzecz
Uczelni w wielu Komisjach Uczelnianych. Cieszył się uznaniem władz Uczelni
i współpracowników oraz szacunkiem młodzieży akademickiej. Nie wszystkie
zamierzenia zdążył zrealizować. To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe
miejsce w kanonistyce polskiej, jako znakomitemu znawcy prawa kanonicznego,
zwłaszcza prawa sakramentalnego. Opublikował bardzo wiele cennych opracowań
o charakterze historyczno-prawnym, w tym kilkanaście obszernych monografii.
Przez prawie 50 lat pracował w Sądzie Biskupim w Kielcach, pełniąc różne funkcje,
najpierw notariusza, następnie wieceoficjała, a od 1978 roku oficjała tegoż sądu.
Angażował się w prace dla dobra Kościoła w Polsce. W 1968 r. Prymas Polski,
kard. Stefan Wyszyński mianował Go konsultorem Trybunału Prymasowskiego
do Spraw Super Rato. Przez wiele lat był członkiem Komisji Bibliograficznej
RIC z siedzibą w Strasburgu i Komisji Bibliograficznej Historii Kościoła, a także
członkiem Rady Naukowej wydziałowego kwartalnika Prawo Kanoniczne.
Długoletni wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym
w Kielcach. Występował jako prelegent na wielu konferencjach krajowych
i zagranicznych (Szwajcaria, Kanada).
Ostatnią posługę, zgromadzeni w wielkiej liczbie wierni i ponad
100 kapłanów, pod przewodnictwem JE. ks. bpa Kazimierza Ryczana w asyście
JE. ks. bpa Kazimierza Gurdy oddaliśmy śp. Księdzu Marianowi w dniu
7 sierpnia 2009 r. w Tumlinie k/Kielc. Homilię pogrzebową wygłosił JE. ks. bp
Kazimierz Ryczan, biskup kielecki. Śp. Zmarłego Profesora, w imieniu kolegów
i wszystkich pracowników Wydziału jak i całego Uniwersytetu, pożegnał
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Dziękujemy Księdzu Profesorowi, że był wśród nas i był właśnie takim,
jakim był: dobrym człowiekiem i kolegą, pokornym uczonym i wymagającym
profesorem. Requiem aeternam dona Ei, Domine: et lux perpetua luceat Ei!
Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
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