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MIE
˛ DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Z OKAZJI ROZPOCZE
˛ CIA ROKU WIARY
„PORTA FIDEI. PRZEKAZ WIARY W PRAWIE KOŚCIOĐA”
LUBLIN, 18 PAŹDZIERNIKA 2012

Dnia 11 października 2012 r. rozpoczađ
˛ sie˛ Rok Wiary, który zgodnie
z wola˛ Ojca świe˛tego Benedykta XVI, stanowi szczególna˛ okazje˛ do tego,
aby promować i rozpowszechniać nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz
Katechizmu Kościođa Katolickiego, a przede wszystkim odnowić i wzmocnić
wiare˛ ludu Bożego.
Z okazji rozpocze˛cia Roku Wiary, 18 października 2012 r. na Wydziale
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawđa II zorganizowano Mie˛dzynarodowa˛ Konferencje˛ Naukowa˛ nt. „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościođa”, która stanowiđa
doskonađa˛ okazje˛ do spojrzenia na Rok Wiary i przekaz wiary przez pryzmat prawa kanonicznego. Konferencje˛ zorganizowali: Instytut Prawa Kanonicznego oraz Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego.
Przed oficjalnym otwarciem konferencji odbyđa sie˛ msza św. w Kościele
Akademickim, której przewodniczyđ bp dr hab. Artur G. Miziński, biskup
pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, natomiast homilie˛ wygđosiđ ks. dr
Adam Kaczor.
Otwarcia konferencji oraz powitania uczestników dokonađ ks. dr hab.
Krzysztof Burczak, prof. KUL Ŧ prodziekan WPPKiA, który stwierdziđ, że
konferencja wpisuje sie˛ w obchody Roku Wiary na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i stanowi pogđe˛biona˛ refleksje˛ intelektualna.
˛ Prodziekan
życzyđ prelegentom i uczestnikom takiej konferencji, która pogđe˛bi wiare˛
i da impuls do świadczenia o Jezusie Chrystusie.
Konferencja zostađa podzielona na trzy sesje. W każdej z nich wygđoszono po dwa referaty.
Pierwsza˛ sesje˛, której przewodniczyđ dr A. Kaczor, rozpoczađ
˛ referat
ks. prof. Arturo Cattaneo pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego jako ostatni
dokument Vaticanum II dla Kościođa đacińskiego”. W swoim wystapieniu
˛
Prelegent na poczatku
˛
zaznaczyđ, iż papież Benedykt XVI wybierajac
˛ date˛
rozpocze˛cia Roku Wiary, która przypada w pie˛ćdziesie˛ciolecie otwarcia
Soboru Watykańskiego II i dwudziestolecie Katechizmu Kościođa Katolickiego, chciađ podkreślić ważność tych dokumentów, które zostađy ofiarowane
w celu ożywienia wiary. Autor przypomniađ, że Sobór Watykański II umoż-
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liwiđ odnowe˛ wielu aspektów doktryny eklezjologicznej, obejmujacych
˛
m.in.
wymiar duchowy, misteryjny, eucharystyczny, ale trzeba mieć na uwadze
fakt, że soborowa odnowa eklezjologiczna odnosiđa sie˛ także do prawa kanonicznego, a jako przykđad wskazađ poje˛cie Kościođa jako „ludu Bożego”.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. przyznađ wielkie znaczenie temu
poje˛ciu, gdyż taki tytuđ nadano ksie˛dze drugiej, która jest najobszerniejsza
i najważniejsza spośród siedmiu ksiag.
˛ W podsumowaniu Autor stwierdziđ,
iż Kodeks należy studiować, interpretować i aplikować w horyzoncie wiary,
z gđe˛bokim zamysđem kościelnym, bo w ten sposób be˛dzie skuteczny w posđudze wiary.
Referat zatytuđowany „Inspiracje eklezjologiczne we wspóđczesnej kanonistyce” zostađ wygđoszony przez ks. dr. hab. Mariana Stasiaka, prof.
KUL. Autor zaznaczyđ, że teologia i prawo kanoniczne to dwie odre˛bne
dyscypliny, jednak należy znaleźć podstawy teologiczne dla uzasadnienia
prawnego rygoryzmu Kościođa. Prelegent podkreśliđ, że wspóđczesna kanonistyka koncentruje sie˛ na racji bytu i roli prawa, ale prawo kanoniczne
domaga sie˛ zrozumienia, wyjaśnienia i akceptacji. Zaznaczyđ także, że
prawo funkcjonuje tam, gdzie ludzie znaja˛ jego wartość. W konkluzji Prelegent stwierdziđ, że prawo wywodzi swoja˛ geneze˛ z treści wiary, ale także
prawo stanowi forme˛ przepowiadania wiary. Prawo kanoniczne wyrasta
z natury zbawczej Kościođa, a można to zrozumieć dzie˛ki nauce Soboru Watykańskiego II.
Sesji drugiej przewodniczyđ ks. dr hab. Mirosđaw Sitarz, prof. KUL. Pierwszy referat tej sesji wygđosiđ bp A. Miziński pt. „Wiara rodzi sie˛ ze
sđuchania Ŧ przepowiadanie sđowa Bożego w prawodawstwie powszechnym
Kościođa đacińskiego”. Autor stwierdziđ, że Sobór Watykański II nie wydađ
wprawdzie dokumentu poświe˛conego stricte kwestii przepowiadania sđowa
Bożego, ale zainspirowađ rozwój teologii przepowiadania. Zagadnienia
zwiazane
˛
z przepowiadaniem sđowa Bożego znalazđy sie˛ w centrum problematyki soborowej. Ojcowie soborowi odkryli na nowo wartość sđowa Bożego
i jego aktualność. Prelegent przypomniađ, że podstawowa˛ forma˛ realizacji
przez Kościóđ misji nauczania jest posđuga sđowa Bożego i od niej zależy
wzrost wiary ludu Bożego. Autor zwróciđ uwage˛ na to, że KPK z 1983 r.,
be˛dacy
˛ podstawowym dokumentem ustawodawczym Kościođa, ukazuje, jak
duże znaczenie ma przepowiadanie sđowa Bożego. Podmiotem odpowiedzialnym za przepowiadanie jest papież i Kolegium Biskupów, a w Kościođach
partykularnych zadanie to zostađo powierzone biskupom diecezjalnym.
Uprawnionymi do przepowiadania sđowa Bożego sa˛ także prezbiterzy i diakoni, z zachowaniem przepisów Kodeksu i prawa partykularnego. Do zwykđych form przepowiadania zaliczono homilie˛, kazanie i konferencje˛.
Natomiast specjalna˛ forma˛ przepowiadania sa:
˛ rekolekcje, świe˛te misje
i inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb. Szczególna˛ forme˛ przepowiadania stanowi przepowiadanie sđowa Bożego za
pomoca˛ środków spođecznego przekazu. Autor skonkludowađ, że przepisy
prawa powszechnego w sposób wystarczajacy
˛
reguluja˛ przepowiadanie
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sđowa Bożego i sđusznie pozostawiaja˛ wiele kwestii do uregulowania prawu
partykularnemu.
Kolejny referat, zatytuđowany „Sakramenty jako znaki i środki wyrażania i umacniania wiary”, wygđosiđa dr hab. Elżbieta Szczot. Autorka
w swoim wystapieniu
˛
odniosđa sie˛ do poje˛cia sakramentu, jego celu i znaczenia, jakie peđni w życiu chrześcijanina. Prelegentka przypomniađa, iż
reforma soborowa w zakresie liturgii sprawiđa, że udzielanie sakramentów
świe˛tych zostađo wđaczone
˛
w celebracje˛ Eucharystii. Autorka zauważyđa, że
normy prawa kanonicznego zgodnie z zađożeniami reformy soborowej, określaja˛ sakramenty jako czynności Chrystusa i Kościođa, a także ukazuja˛ ich
wymiar chrystologiczny, eklezjalny oraz personalny. W swoim wystapieniu
˛
przedstawiđa także nauke˛ Katechizmu Kościođa Katolickiego na temat
sakramentów. W zakończeniu wystapienia
˛
Prelegentka przytoczyđa sđowa
J. Ratzingera zamieszczone w ksiażce
˛
Wprowadzenie w chrześcijaństwo,
który napisađ, że wiara jest nawróceniem, w którym czđowiek odkrywa, że
đudzi sie˛, gdy idzie jedynie za tym, co uchwytne.
Sesja trzecia zostađa poprowadzona przez ks. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego, prof. KUL. Pierwszy referat tej sesji wygđosiđ ks. dr hab. Leszek
Adamowicz, prof. KUL, pt. „Kodeks Kanonów Kościođów Wschodnich w Katechizmie Kościođa Katolickiego”, który wykazađ, że Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościođów Wschodnich i Katechizm Kościođa Katolickiego czerpia˛ z dorobku doktrynalnego i dyscyplinarnego Soboru
Watykańskiego II. Prelegent zwróciđ uwage˛ na to, iż kodeksy obficie
przywođuja˛ w swoich źródđach konstytucje, dekrety i deklaracje soborowe,
natomiast Katechizm cytujac
˛ Sobór, w niewystarczajacy
˛ sposób wskazuje
na wykorzystanie źródeđ o charakterze jurydycznym. Autor przedstawiđ
wyniki analizy Katechizmu Kościođa Katolickiego, w którego 170 artykuđach zostađa zawarta treść odpowiadajaca
˛ przepisom kanonów jednego lub
obu kodeksów. KPK zostađ przywođany 141 razy, a KKKW 21 razy wraz
z KPK i raz samodzielnie. Prelegent zwróciđ uwage˛ na to, że pomoca˛ dla
zachowania dziedzictwa obrzadkowego
˛
może być wđasny katechizm, odwođujacy
˛ sie˛ do Katechizmu Kościođa Katolickiego oraz dokumentów soborów
powszechnych. Ukraiński Kościóđ Greckokatolicki w czerwcu 2012 r. opracowađ i opublikowađ Katechizm Kościođa Greckokatolickiego pt. Chrystus
nasza Pascha, który odzwierciedla wyjatkowość
˛
tradycji, liturgii, teologii
i ikonografii, które sa˛ ważne dla Kościođów wschodnich. Prelegent w podsumowaniu stwierdziđ, że może to być wđaściwa droga do dowartościowania
wschodnich tradycji w dziedzictwie Kościođa powszechnego.
Referat pt. „Środki spođecznego przekazu w promocji nauki wiary” zostađ
wygđoszony przez ks. mgr. lic. Grzegorza Delmanowicza, który stwierdziđ,
że środki spođecznego przekazu stanowia˛ cenna˛ pomoc w szerzeniu Dobrej
Nowiny, a także wartości religijnych. Prelegent wskazađ, że podstawowym
tekstem soborowym, w którym zwrócono uwage˛ na ważność i znaczenie
środków spođecznego przekazu, jest dekret Inter mirifica, uchwalony
4 grudnia 1963 r. W swoim wystapieniu
˛
dokonađ także analizy pozostađych
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dokumentów soborowych, w których odniesiono sie˛ do problematyki środków spođecznego przekazu. Prelegent stwierdziđ, że Kościóđ ma prawo i obowiazek
˛
do posiadania i posđugiwania sie˛ środkami spođecznego przekazu
w promowaniu nauki wiary, a zostađo to wyrażone w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Przekazywanie nauki wiary za pomoca˛ środków spođecznego przekazu domaga sie˛ tego, aby wierni chrześcijanie podejmowali
wspóđprace˛ w dobrym wykorzystaniu mediów, ale także wymaga to określonych dziađań ze strony pasterzy Kościođa, którzy ponosza˛ bezpośrednia˛
odpowiedzialność za przekazywanie nauki wiary. Autor w zakończeniu
zwróciđ uwage˛ na to, że dowartościowaniu mediów w dziele ewangelizacji
powinna towarzyszyć świadomość o pośrednim charakterze ich oddziađywania, a w przekazie wiary najważniejszy jest bezpośredni kontakt
z czđowiekiem.
Po każdej sesji przewodniczacy
˛ konferencji otworzyli dyskusje˛ z udziađem prelegentów, zaproszonych gości, profesorów i studentów. W szczególności w dyskusje˛ zaangażowani byli: ks. prof. J. Krukowski, ks. prof.
A. Cattaneo, ks. dr W. Gađazka,
˛
ks. prof. L. Adamowicz, ks. prof. M. Sitarz,
ks. G. Delmanowicz. Zamknie˛cia konferencji dokonađ Dyrektor Instytutu
Prawa Kanonicznego, który wyraziđ wyrazy wdzie˛czności za zorganizowanie
konferencji. Podzie˛kowađ prelegentom, przewodniczacym
˛
sesji, uczestnikom,
studentom i doktorantom za czynny w niej udziađ.

Kinga Przepiórka
Katedra Prawa Cywilnego
KONFERENCJA NAUKOWA
„DROGI KARIERY PRAWNICZEJ ABSOLWENTÓW WYDZIAĐU PRAWA KUL”
LUBLIN, 10 LISTOPADA 2012

Dnia 10 listopada 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawđa II odbyđa sie˛ Konferencja Naukowa pt. „Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziađu Prawa KUL”, której organizatorami byli Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjacióđ Wydziađu Prawa KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
Otwarcia konferencji dokonali: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – przewodniczacy
˛ Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjacióđ Wydziađu Prawa, oraz
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – prorektor ds. nauki i rozwoju.
Reprezentantem wđadz Wydziađu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji byđ dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, prodziekan ds. nauki.
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