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PRACOWNICY I ABSOLWENCI 
WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO KUL 

W LUBELSKIM SĄDOWNICTWIE KOŚCIELNYM 
PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ 

 
S t r e s z c z e n i e  

Sąd Biskupi w Lublinie funkcjonował nieprzerwanie nawet podczas okupacji 
niemieckiej, zapewniając tym samym wiernym prawo i możliwość uregulowania swojego 
życia sakramentalnego. Wśród pracowników Sądu w omawianym okresie (1939-1944) aż 
jedenastu było absolwentami lub pracownikami Wydziału Prawa Kanoniczego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Wszyscy uzyskali stopień licencjata, a sześciu z nich tytuł doktora 
prawa kanonicznego. Dobrze wykształceni, posiadający odpowiednie kwalifikacje moralne, 
zajmowali różne urzędy – od notariuszy do wiceoficjałów. Okres II wojny światowej był 
szczególnie trudnym czasem dla pracowników Kurii i Sądu. Już pod koniec 1939 r. 
rozpoczęły się aresztowania. Część z pracowników Trybunału poniosła śmierć w obozach 
koncentracyjnych. Ci, którym udało się przeżyć wojnę, kontynuowali pracę w Sądzie, a także 
pracę dydaktyczną na KUL-u. Byli nie tylko gorliwymi kapłanami, ale także oddanymi pracy 
naukowej wychowawcami młodych pokoleń. 
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STAFF AND GRADUATES OF THE FACULTY OF CANON LAW OF THE  
CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN OF THE BISHOP COURT IN LUBLIN 

DURING THE GERMAN OCCUPATION 
 

S u m m a r y  
Bishop Court in Lublin operate continuosly even during the German occupation, thus 

ensuring the faithul right and ability to regulate their sacrament life. Among the ministers of 
the Tribunal during the period (1939-1944) 11 were graduates or employees in Faculty of 
Canon Law at the Catholic Univesity of Lublin. All they received the licenciate of canon law, 
six of them received juris doctor degrees. They were well educated, had appropriate moral 
qualifications, and they performed a varius function – notary to vice – officiales. The World 
War II was particularly difficult time for ministers of the Curia and Tribunal. At the end of 
1939 began the arrests. Part of the ministers of the Court died in concetration camp. Those 
who managed to survive the war, continued the work of the Tribunal, as well as teaching job 
on the Catholic University of Lublin. They were not only zealous priests, but also the 
educators of young generations and putting scientific work. 
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