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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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Program konferencji obejmowađ sesje˛ panelowa,
˛ której przewodniczyđ
dr Tomasz Sieniow. Prelegentami byli: dr Mađgorzata Makarska – wiceprezes Sadu
˛
Rejonowego w Biađej Podlaskiej, p. Rafađ Rogala – szef Urze˛du
ds. Cudzoziemców w Warszawie, p. Tomasz Kađduś – dyrektor generalny
Urze˛du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie, radca prawny Wojciech Szybkowski – Partner w CMS Cameron McKenna z Warszawy, oraz p. Robert Damski –
rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.
Po zakończeniu dyskusji uczestnicy konferencji udali sie˛ na obiad do
Mensa Academica KUL.

Agnieszka Romanko
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
SYMPOZJUM NAUKOWE
„WOLNOŚĆ WIARY A POSĐUSZEŃSTWO PRAWU”
KRAKÓW, 14 LISTOPADA 2012

Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawđa II
w Krakowie zorganizowađ 14 listopada 2012 r. w auli Instytutu Teologicznego Ksie˛ży Misjonarzy sympozjum naukowe nt. „Wolność wiary a posđuszeństwo prawu”.
Otwarcia sympozjum dokonađ kardynađ Stanisđaw Dziwisz, Wielki Kanclerz UP JPII. Podkreśliđ znaczenie podje˛tej tematyki, która odnosi sie˛ do
wzajemnych relacji mie˛dzy prawem a wiara.
˛ Przepisy prawa kościelnego
moga˛ być poprawiane, rozumiane i odpowiednio przekazywane jedynie
w świetle wiary. Kardynađ nawiazađ
˛
do konstytucji apostolskiej Sacrae
disciplinae leges, w której Jan Paweđ II przypomniađ, że „celem Kodeksu
nie jest bynajmniej zastapienie
˛
w życiu Kościođa lub wiernych wiary, đaski,
charyzmatów a zwđaszcza miđości. Przeciwnie, w Kodeksie chodzi raczej
o to, aby rodziđ taki porzadek
˛
spođeczności kościelnej, który […] jednocześnie uđatwiađby ich uporzadkowany
˛
poste˛p w życiu czy to w spođeczności
kościelnej, czy to poszczególnych ludzi, którzy do niej należa”.
˛ Nawiazađ
˛
również do przemówienia papieża Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z okazji Roku Wiary, w którym Biskup Rzymu przypomniađ, że fundamentem
i sensem prawa kościelnego sa˛ prawdy wiary oraz wyraziđ życzenie, aby
podje˛ta tematyka przyczyniđa sie˛ do jeszcze wie˛kszego zaangażowania
w swoja˛ prace˛ se˛dziów, wykđadowców a także studentów.
Sđowo wprowadzajace
˛ wygđosiđ ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, prorektor UP JPII. Zaznaczyđ, że temat dotyczy bardzo ważnych i aktualnych
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