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dokumentów soborowych, w których odniesiono się do problematyki środ-
ków spo ecznego przekazu. Prelegent stwierdzi , że Kośció ma prawo i obo-
wiązek do posiadania i pos ugiwania się środkami spo ecznego przekazu
w promowaniu nauki wiary, a zosta o to wyrażone w Kodeksie Prawa Kano-
nicznego z 1983 r. Przekazywanie nauki wiary za pomocą środków spo ecz-
nego przekazu domaga się tego, aby wierni chrześcijanie podejmowali
wspó pracę w dobrym wykorzystaniu mediów, ale także wymaga to określo-
nych dzia ań ze strony pasterzy Kościo a, którzy ponoszą bezpośrednią
odpowiedzialność za przekazywanie nauki wiary. Autor w zakończeniu
zwróci uwagę na to, że dowartościowaniu mediów w dziele ewangelizacji
powinna towarzyszyć świadomość o pośrednim charakterze ich oddzia-
ywania, a w przekazie wiary najważniejszy jest bezpośredni kontakt
z cz owiekiem.

Po każdej sesji przewodniczący konferencji otworzyli dyskusję z udzia-
em prelegentów, zaproszonych gości, profesorów i studentów. W szcze-
gólności w dyskusję zaangażowani byli: ks. prof. J. Krukowski, ks. prof.
A. Cattaneo, ks. dr W. Ga ązka, ks. prof. L. Adamowicz, ks. prof. M. Sitarz,
ks. G. Delmanowicz. Zamknięcia konferencji dokona Dyrektor Instytutu
Prawa Kanonicznego, który wyrazi wyrazy wdzięczności za zorganizowanie
konferencji. Podziękowa prelegentom, przewodniczącym sesji, uczestnikom,
studentom i doktorantom za czynny w niej udzia .

Kinga Przepiórka
Katedra Prawa Cywilnego

KONFERENCJA NAUKOWA
„DROGI KARIERY PRAWNICZEJ ABSOLWENTÓW WYDZIA U PRAWA KUL”

LUBLIN, 10 LISTOPADA 2012

Dnia 10 listopada 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Paw a II odby a się Konferencja Naukowa pt. „Drogi kariery prawniczej ab-
solwentów Wydzia u Prawa KUL”, której organizatorami byli Stowarzy-
szenie Absolwentów i Przyjació Wydzia u Prawa KUL oraz Katedra Koś-
cielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Otwarcia konferencji dokonali: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – prze-
wodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació Wydzia u Prawa, oraz
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – prorektor ds. nauki i rozwoju.
Reprezentantem w adzWydzia u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administra-
cji by dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, prodziekan ds. nauki.
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Program konferencji obejmowa sesję panelową, której przewodniczy
dr Tomasz Sieniow. Prelegentami byli: dr Ma gorzata Makarska – wicepre-
zes Sądu Rejonowego w Bia ej Podlaskiej, p. Rafa Rogala – szef Urzędu
ds. Cudzoziemców w Warszawie, p. Tomasz Ka duś – dyrektor generalny
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych w Warszawie, radca prawny Wojciech Szybkowski – Part-
ner w CMS Cameron McKenna z Warszawy, oraz p. Robert Damski –
rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy konferencji udali się na obiad do
Mensa Academica KUL.

Agnieszka Romanko
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

SYMPOZJUM NAUKOWE
„WOLNOŚĆ WIARY A POS USZEŃSTWO PRAWU”

KRAKÓW, 14 LISTOPADA 2012

Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw a II
w Krakowie zorganizowa 14 listopada 2012 r. w auli Instytutu Teologicz-
nego Księży Misjonarzy sympozjum naukowe nt. „Wolność wiary a pos u-
szeństwo prawu”.

Otwarcia sympozjum dokona kardyna Stanis aw Dziwisz, Wielki Kanc-
lerz UP JPII. Podkreśli znaczenie podjętej tematyki, która odnosi się do
wzajemnych relacji między prawem a wiarą. Przepisy prawa kościelnego
mogą być poprawiane, rozumiane i odpowiednio przekazywane jedynie
w świetle wiary. Kardyna nawiąza do konstytucji apostolskiej Sacrae
disciplinae leges, w której Jan Pawe II przypomnia , że „celem Kodeksu
nie jest bynajmniej zastąpienie w życiu Kościo a lub wiernych wiary, aski,
charyzmatów a zw aszcza mi ości. Przeciwnie, w Kodeksie chodzi raczej
o to, aby rodzi taki porządek spo eczności kościelnej, który […] jednocześ-
nie u atwia by ich uporządkowany postęp w życiu czy to w spo eczności
kościelnej, czy to poszczególnych ludzi, którzy do niej należą”. Nawiąza
również do przemówienia papieża Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z oka-
zji Roku Wiary, w którym Biskup Rzymu przypomnia , że fundamentem
i sensem prawa kościelnego są prawdy wiary oraz wyrazi życzenie, aby
podjęta tematyka przyczyni a się do jeszcze większego zaangażowania
w swoją pracę sędziów, wyk adowców a także studentów.

S owo wprowadzające wyg osi ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, pro-
rektor UP JPII. Zaznaczy , że temat dotyczy bardzo ważnych i aktualnych
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