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Ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Pastuszko, kierow-
nik Katedry Prawa o Sakramentach urodził się w dniu 1 sierpnia 
1928 roku w Janaszowie koło Kielc. Szkołę powszechną ukończył 
w roku 1942, a średnią w 1949. Po studiach filozoficzno-teologicz-
nych w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, odbytych 
w latach 1949-1955 otrzymał święcenia prezbiteratu. Kilka miesięcy 
po święceniach biskup diecezjalny skierował go na studia specjali-
styczne, na Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, zakończone zdobyciem stopnia licencjata. W okre-
sie przełomowym dla Polski, po dojściu do władzy Władysława 
Gomułki, kiedy nastąpiła krótkotrwała odwilż w relacjach państwo 
– Kościół, otrzymał wraz z innymi siedmiu księżmi (do których na-
leżał między innymi dzisiejszy prymas polski kard. Józef Glemp) 
zezwolenie władz państwowych na wyjazd do Rzymu, w celu kon-
tynuacji studiów kanonistycznych. Ks. Marian Pastuszko doktory-
zował się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, 
na podstawie pracy „De apostasia a statu clericali” w roku 1960.

Po powrocie do macierzystej diecezji kieleckiej rozpoczął pra-
cę jako notariusz sądu biskupiego. W 1968 roku prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński mianował go konsulatorem Trybunału Pry-
masowskiego do Spraw „Super Rato”. Rozpoczął również pracę 
na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie na stanowisku adiunkta.

W dniu 21 lutego 1974 roku uzyskał stopień doktora habilito-
wanego nauk prawnych, a 18 października 1975 roku, Minister 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki mianował go docentem. W tym 
samym roku został mu powierzony urząd wiceoficjała sądu Bisku-
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piego w Kielcach, a w roku 1978 oficjała. Dnia 16 stycznia 1986 
roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 1 czerwca 1998 
profesora zwyczajnego. Zajmuje również stanowisko profesora 
zwyczajnego.

Ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Pastuszko kieruje 
Katedrą Prawa o Sakramentach, prowadząc seminarium nauko-
we, w ramach którego wypromował kilka prac magisterskich i dwie 
doktorskie. Wykłada na kursach stacjonarnych, zaocznych oraz 
doktoranckim. Należy do grona wykładowców prawa kanoniczne-
go w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, afiliowanym 
do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przez wiele lat 
pracy w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pełnił funk-
cję opiekuna roczników studenckich, był przewodniczącym Komi-
sji Dyscyplinarnej d.s. Studentów, członkiem zespołu redakcyjnego 
kwartalnika Prawo Kanoniczne. Należał również do komisji biblio-
graficznej RIC z siedzibą w Strasburgu oraz komisji bibliograficz-
nej historii Kościoła. Brał udział w licznych konferencjach nauko-
wych, zarówno w kraju, jak i za granicą (między innymi w Szwajcarii 
i Kanadzie).

Zainteresowania badawcze ks. prof. dra hab. Mariana Pastusz-
ki koncentrują się głównie wokół tematyki prawa o sakramentach 
oraz prawa procesowego. Jest autorem dużej liczby publikacji na-
ukowych, w tym książek oraz artykułów zamieszczonych w liczą-
cych się periodykach kanonistycznych. W większości swoich publi-
kacji dotyczących sakramentów, jako jeden z niewielu kanonistów 
w świecie, sięga głęboko w historię Kościoła, powołując się na róż-
nego rodzaju źródła historyczne, obrazując tym samym ewolucję 
norm prawnych od ich początków, aż do czasów współczesnych.

Do jego ważniejszych publikacji należą: Prawo o sakramentach 
świętych. Normy ogólne i sakrament chrztu, t. 1, Warszawa 1983, książ-
ka wyróżniona w 1984 roku indywidualną nagrodą drugiego stopnia 
przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Msza Święta za lud, 
Lublin 1957, De apostasia a statu clericali, Roma 1960, Całkowita sy-
mulacja małżeństwa, Warszawa 1982, Najświętsza Eucharystia według 
Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II (kanony 897-958), Kiel-
ce 1997, Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, Odpusty, Kielce 
2001, Sakrament bierzmowania (kanony 879-896), Kielce 2005, Sakra-
ment święceń (kanony 1008-1054), Kielce 2008.
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