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Grzegorz Bzdyrak
Ś.P.
KS. PROF. DR HAB. STANISŁAW PAŹDZIOR
(1946-2015)
Ks. Stanisław Paździor urodził się 24 kwietnia
1946 r. w Bełżycach – Wzgórze, jako syn Bronisława i Marianny z domu Kozłowskiej. Uczęszczał do
szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości,
a następnie w 1960 r. podjął naukę w Liceum
Ogólnokształcącym w Bełżycach. W 1964 r. zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył w 1970 r., uzyskując
tytuł magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie i został
skierowany do pracy duszpasterskiej. Był wikariuszem w parafii pw.
św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Zamościu i parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie1.
W 1973 r. został skierowany na studia z zakresu prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskując licencjat z zakresu prawa kanonicznego, na podstawie pracy Uprawianie handlu i kupiectwa przez osoby duchowne w świetle prawa kościelnego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Pawła Pałki. Na-
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stępnie, w 1979 r. obronił doktorat na podstawie rozprawy pod tytułem Postawa przełożonego kościelnego wobec łamania prawa.
Przez długi czas związany był z Sądem Biskupim (potem Metropolitalnym) w Lublinie. W latach 1975-1979 był notariuszem, następnie
w latach 1983-1988 obrońcą węzła małżeńskiego, a urząd sędziego
pełnił w latach 1985-1997. W latach 1992-2004 pełnił funkcję wiceoficjała Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Od 2004 r. był sędzią Trybunału Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej na Ukrainie.
W 1994 r. został zatrudniony na Wydziale Prawa Kanonicznego
i Świeckiego KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego na stanowisku asystenta, a od 1 grudnia 1999 r. na stanowisku adiunkta oraz
kierownika Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. Od
1 października 2001 r. był kierownikiem Katedry Prawa Kanonicznego
na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
w Tomaszowie Lubelskim. Prowadził ćwiczenia sądowe, a od 1996 r.
także wykład z procesu karnego i proseminarium z zakresu kościelnego prawa małżeńskiego. Następnie prowadził wykład z procesów małżeńskich i seminarium magisterskie z prawa małżeńskiego. W dniu
24 czerwca 1999 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.
Przyczyny psychicznej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa
w świetle kan. 1095 odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. Paździora.
W marcu 2001 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym KUL,
zaś w dniu 31 października 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora
w zakresie nauk prawnych.
Ks. prof. Paździor był wybitnym kanonistą i znawcą prawa małżeńskiego, a także praktykiem. Był autorem wielu publikacji, podejmując
całkiem nowe zagadnienia, które okazały się nieocenione nie tylko dla
teoretyków prawa kanonicznego, ale pomagały w praktyce sądowej.
Najważniejszymi publikacjami w jego dorobku są: monografia Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n.
2 oraz wznowione i uzupełnione wydanie monografii Przyczyny psychicznej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095
n. 3, które stanowią szczególny wkład w naukę kościelnego prawa procesowego2.
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Zmarł w wieku 69 lat w szpitalu w Sokołowie Podlaskim w dniu
10 sierpnia 2015 r. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył
bp Mieczysław Cisło, odbyły się 13 sierpnia 2015 r. w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach. Został pochowany na miejscowym
cmentarzu3.
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