„Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II”
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Lublin, 9 czerwca 2017 r.

W dniu 9 czerwca 2017 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski wspominał
trzydziestą rocznicę wizyty w swoich murach papieża Jana Pawła II. W ramach obchodów tego wydarzenia Katedra Prawa Wyznaniowego KUL
zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. „Kościół i jego
prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II”. Jej celem było podjęcie naukowej refleksji nad bogatą i różnorodną działalnością prawodawczą papieża
Jana Pawła II oraz Jego koncepcją prawa Kościoła. Konferencję poprzedziła msza św. w Kościele Akademickim KUL oraz prezentacja przypominająca najważniejsze momenty wizyty Papieża Polaka, m.in. pamiętne słowa
wypowiedziane na dziedzińcu Uczelni: „Uniwersytecie! […] Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka
i Narodu. Służysz Życiu!”.
Otwarcia obrad konferencji w auli Collegium Iuridicum KUL dokonali: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego, dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, który także odczytał list rektora
KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego, oraz dr hab. Przemysław Czarnek
– wojewoda lubelski i adiunkt Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL.
Obrady konferencji zostały podzielone na trzy sesje. Pierwszej z nich
przewodniczył ks. bp dr hab. Artur Miziński – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, kolejnej prof. nadzw. Krzysztof Wiak, a ostatniej
dr hab. Przemysław Czarnek. Pierwszym prelegentem był ks. prof. dr Libero Gerosa z Międzynarodowego Instytutu Prawa Kanonicznego i Prawa
Porównawczego Religijnego w Lugano, który zaprezentował temat Interpretazione delle leggi canoniche e nuova evangelizzazione: la lezione innovativa di
San Giovanni Paulo II (Interpretacja ustaw kanonicznych a nowa ewangelizacja: innowacyjna lekcja św. Jana Pawła II). W swoim wystąpieniu ksiądz
profesor mocno zaakcentował wpływ duchowości św. Jana Pawła II na

Sprawozdania

209

jego działalność prawodawczą. Kolejny referat – Jan Paweł II jako promotor świętości – wygłosił o. prof. dr hab. Wiesław Bar – kierownik Katedry
Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych KUL. Prelegent omówił
wpływ Jana Pawła II na rozwój procedury beatyfikacyjnej oraz kanonizacyjnej, przede wszystkim poprzez promulgację Konstytucji Apostolskiej
Divinus perfectionis Magister oraz niespotykaną we wcześniejszej historii
Kościoła liczbę osób wyniesionych na ołtarze. Ostanie wystąpienie podczas pierwszej sesji wygłosił ks. dr hab. Leszek Adamowicz – kierownik
Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich KUL. Prelegent przybliżył prace nad obowiązującym Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz
Kodeksem Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich, akcentując osobiste
zaangażowanie Jana Pawła II w proces ich powstawania.
Referat otwierający drugą sesję konferencji wygłosił prof. dr Gaetano
Dammacco z Uniwersytetu im. Aldo Moro w Bari. Profesor Dammacco
zaprezentował temat Il diritto degli emarginati nell’insegnamento di Giovanni
Paolo II (Prawa osób wykluczonych w nauczaniu Jana Pawła II). Wskazał w nim na związek, jaki zachodzi pomiędzy ubóstwem a wykluczeniem, które może nastąpić zarówno na poziomie indywidualnym, jak
i zbiorowym (np. wykluczenie całych narodów). Kolejno głos zabrała
prof. nadzw. Alicja Grześkowiak z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Bydgoszczy, członkini Papieskiej Akademii Życia, która w swoim wystąpieniu omówiła znaczenie ochrony życia w nauczaniu Jana Pawła II.
Profesor zwróciła uwagę, że dla Papieża Polaka ochrona życia od poczęcia
do naturalnej śmierci była jednym z kluczowych problemów. W związku
z tym Jan Paweł II wielokrotnie apelował do polityków o zagwarantowanie w ustawodawstwach państwowych jego pełnej ochrony i wskazywał,
że jednym z przejawów troski o życie jest zapewnienie przez państwo
wsparcia rodzinie poprzez odpowiednią politykę społeczną i zdrowotną. Referat kończący drugą sesję, pt. Jan Paweł II o roli Kościoła w Europie,
wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegent wskazał na aktualność
problemów zdefiniowanych w adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in Europa,
a związanych z postępującą sekularyzacją, spadkiem liczby urodzeń i kryzysem tożsamości europejskiej. W tym kontekście ksiądz profesor zwrócił
uwagę na potrzebę jeszcze większego zaangażowania katolików w sferę
życia publicznego, w tym w proces prawodawczy.
Pierwszy referat w ostatniej sesji – La libertà religiosa negli insegnamenti
di Giovanni Paolo II (Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II) – wygłosił prof. dr Giorgio Feliciani z Instytutu Prawa Kanonicznego św. Piusa X
w Wenecji. Prelegent wskazał, że zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II
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wolność religijna jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, które
nie może pozostać jedynie deklaracją, ale musi być realnie przestrzegane.
Prelegent zwrócił również uwagę na negatywny stosunek Jana Pawła II
do rozwiązań prawnych utożsamiających prawo religijne z prawem państwowym, gdyż tego rodzaju identyfikacje mogą prowadzić do dyskryminacji różnych grup ludności. Kolejno wystąpił ks. prof. dr hab. Józef
Krukowski związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Ksiądz profesor przedstawił temat Konkordaty Jana Pawła II. Zwrócił w nim uwagę
na bardzo duże zaangażowanie Papieża w regulowanie sytuacji Kościoła
w poszczególnych państwach za pomocą umowy międzynarodowej, która zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II powinna się opierać
na trzech zasadach: poszanowania wolności sumienia i religii, autonomii
i niezależności państwa i Kościoła oraz współdziałania tych podmiotów
dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Poza tym Prelegent zauważył,
że w konkordatach zawartych podczas pontyfikatu Jana Pawła II występuje specyficzna zasada poszanowania dziedzictwa duchowego danego narodu. Ostatni referat – Zadania uniwersytetów katolickich według Jana
Pawła II – wygłosił ks. prof. nadzw. Piotr Stanisz. Podkreślił w nim rolę
uniwersytetu katolickiego w poszukiwaniu prawdy oraz w dziele nowej
ewangelizacji. Odwołując się do wypowiedzi Papieża Polaka, prelegent
wskazał na główne wyzwania stojące przed uniwersytetami katolickimi
zarówno w zakresie podejmowanych badań naukowych w poszukiwaniu
pełnej prawdy, jak i działalności na rzecz wspólnoty Kościoła. Mówca zaakcentował cztery cechy uniwersytetu katolickiego według św. Jana Pawła II. Cechami tymi są: chrześcijańska inspiracja, refleksja podejmowana
w świetle wiary, wierność wobec Bożego orędzia oraz instytucjonalne zaangażowanie w służbę ludowi Bożemu i rodzinie ludzkiej.
Na zakończenie konferencji ksiądz profesor Piotr Stanisz dokonał jej
podsumowania oraz podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom
za wzięcie udziału w obradach. Wyraził także przekonanie o stałej aktualności nauczania św. Jana Pawła II dla współczesnego Kościoła.
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