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Wkład biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II 

i reformy prawa kanonicznego 
 

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

Autor w artykule analizuje publikacje bp. Walentego Wójcika dotyczące Soboru Wa-
tykańskiego II i posoborowej reformy prawa kanonicznego. Biskup Profesor Wójcik napisał 
cykl artykułów na temat ulepszania procedury przeprowadzania soborów powszechnych w 
kontekście Vaticanum II. W publikacjach dotyczących reformy prawa kanonicznego 
opisywał przede wszystkim sposób powstawania poszczególnych gremiów zajmujących się 
kodeksem oraz efekty ich prac. Fundamentalne znaczenie dla oceny działalności W. Wójcika 
miały dwa fakty: był on uczestnikiem Soboru Watykańskiego II i konsultorem Komisji ds. 
Rewizji Prawa Kanonicznego. 
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The Contribution of Bishop Walenty Wójcik to the Second Vatican Council  
and the Reform of Canon Law 

 
S u m m a r y 

 
The Author in the article analyses the publications of Bishop’s Walenty Wójcik on the 

Second Vatican Council and on the post-council reform of canon law. Bishop Professor 
Wójcik wrote a series of articles on an improved formula of councils in the context of 
Vaticanum II. In the publications on the post-council reform of canon law first of all 
described the creation of particular bodies to deal with the Code and the results of their work. 
The fundamental importance for any appraisal of W. Wójcik’s work should be recalled: he 
was a participant of the Second Vatican Council and a consultor of the Commission for the 
Revision of the Canon Law.  
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