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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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treści, niestety często bagatelizowanych. Profesor podkreśli , że to wiara
porządkuje życie i „sprawia jego rozkwit”. Pos uszeństwo wierze odpowiada
pos uszeństwu prawu – doda .

Następnie g os zabra ks. prof. dr hab. Józef Krzywda, dyrektor IPK UP
JPII. Profesor oficjalnie powita wszystkich, dziękując za tak liczne przyby-
cie na konferencję. Nawiązując do końcowych s ów z listu apostolskiego
Porta Fidei og aszającego Rok Wiary w Kościele Katolickim, życzy wszyst-
kim uczestnikom owocnych obrad.

Program konferencji obejmowa dwie sesje. W pierwszej wyg oszono trzy,
w drugiej dwa referaty.

Sesji pierwszej przewodniczy ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UWM.
Pierwszy referat wyg osi ks. bp dr. hab. Artur Miziński nt. „Prawnokano-
niczne konsekwencje sprzecznych z doktryną Kościo a decyzji i wypowiedzi
związanych z pe nieniem funkcji publicznych przez katolików”. Na wstępie
Prelegent przypomnia dyspozycję kan. 748 KPK/83, zgodnie z którym pod-
stawowym obowiązkiem każdego cz owieka jest „szukanie prawdy dotyczą-
cej Boga i Jego Kościo a” (§ 1). Nikt natomiast nie może być „zmuszany do
przyjęcia wiary katolickiej wbrew w asnemu sumieniu” (§ 2). Zauważy , że
nie ma specjalnych sankcji karnych dla katolików pe niących funkcje pub-
liczne. Podkreśli obowiązek przyjęcia przez wiernych „wiarą boską i kato-
licką” depozytu wiary. Następnie Autor zwróci uwagę na szczególną odpo-
wiedzialność wiernych pe niących funkcje publiczne. Wskaza różnicę mię-
dzy osobą fizyczną a osobą fizyczną pe niącą funkcję osoby publicznej. Na
zakończenie przedstawi konsekwencje duszpastersko-prawne sprzecznych
z doktryną Kościo a decyzji i wypowiedzi. Prelegent podkreśli , że odpowie-
dzialność w tym zakresie ciąży przede wszystkim na biskupach.

„Defekty wiary a prawo do zawarcia ma żeństwa” to przedmiot drugiego
referatu, który zosta wyg oszony przez ks. prof. dr. hab. Grzegorza
Leszczyńskiego. Prelegent nawiązując do Konstytucji dogmatycznej Soboru
Watykańskiego II o Objawieniu Bożym Dei Verbum wskaza , że wiara jest
darem ze strony Boga. Profesor definiując „defekt wiary” podkreśli , że
defekt ten nie dotyczy osób, które nie otrzyma y aski wiary. Autor
rozróżni osoby ochrzczone niewierzące, które choć przynależą formalnie,
nie mają jednak aski wiary, oraz osoby ochrzczone niepraktykujące.
Zwróci uwagę, że wystarczająca jest intencja zawarcia ma żeństwa. Ma -
żeństwo jest jednak sakramentem, dlatego intencja zawarcia ma żeństwa
wymaga od kontrahenta wiary. Przypomnia s owa Jana Paw a II, że „wia-
ra osób proszących o ślub kościelny może mieć różny poziom i pierwszym
obowiązkiem pasterzy jest dopomóc w jej odkryciu, umocnieniu i doprowa-
dzeniu do dojrza ości” (adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 68).

Ostatni referat w sesji pierwszej wyg osi ks. prof. dr hab. Wies aw
Wenz nt. „Wspó czesna praktyka Kościo a wobec zjawiska herezji”. Profesor
podkreśli , że każdy wierzący może „rozbudzić w sobie aspiracje do
rozwijania ruchu wiary”. Przypomnia , że istotą herezji jest zaprzeczanie
prawdzie zawartej w Piśmie Świętym lub Tradycji. Jakkolwiek III Księga
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KPK/83 zawiera definicję herezji, to jednak brak jej skonkretyzowania jako
konkretnego przestępstwa.

Na zakończenie sesji prof. Majer, dziękując Prelegentom za wyg oszone
referaty, otworzy dyskusję, w której udzia wzięli m.in. ks. dr hab. L. Ada-
mowicz, prof. KUL, ks. dr Piotr Steczkowski oraz ks. dr A. Wójcik.
Drugiej sesji przewodniczy ks. prof. Leszek Adamowicz.

Pierwszy referat wyg osi ks. dr Marek Go ąb nt. „Kiedy prawo do
w asnej duchowości (kan. 214) podlega ograniczeniom?”. Autor stwierdzi ,
że w prawie do w asnej duchowości chodzi o zewnętrzny wymiar intymnych
relacji z Bogiem, zaś konieczna wydaje się szczególna ochrona prawa z kan.
214 KPK/83. Prelegent przypomnia , że każdy zobowiązany jest do zacho-
wania wspólnoty kościelnej. Nowe formy duchowości mogą prowadzić do
rozwoju doktryny. Doktor zwróci uwagę, że ograniczenie prawa do w asnej
duchowości nie musi oznaczać zakazu. Natomiast należy poszukiwać zasad,
które nie są w sprzeczności z „fundamentalnymi prawami”. Wierni muszą
być świadomi swoich praw.

„Kanoniczny wymóg życia zgodnego z wiarą (kan. 874 § 1, 3) rodziców
chrzestnych i świadków bierzmowania” by przedmiotem ostatniego refera-
tu, wyg oszonego przez dr Aleksandrę Brzemia-Bonarek. Prelegentka posta-
wi a pytanie: „Czy wymóg życia zgodnego z wiarą rodziców chrzestnych i
świadków bierzmowania zosta ujęty w normie prawnej czy tylko w normie
moralnej?”. Jej zdaniem, to wiara stwarza p aszczyzny rozpatrywania praw,
a cz owiek jest „zawsze i zarazem” podmiotem praw i obowiązków. Autorka
podkreśli a, że sprawiedliwość w Kościele jest wzbogacona o horyzont wia-
ry. Prawdziwe prawo jest nieod ączne od sprawiedliwości, natomiast chrześ-
cijanin nie żyje w wierze nie wyznając swoją postawą wiary.

Po zakończeniu ostatniej sesji odby a się ożywiona dyskusja. G os zabra
m.in. ks. prof. dr hab. Miros aw Sitarz, ks. prof. W. Wenz, bp A. Miziński.

Podsumowania obrad i zamknięcia konferencji dokona prof. Krzywda,
dziękując Prelegentom za wyg oszone referaty, a wszystkim pozosta ym
uczestnikom za owocne obrady.


