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Zamknięcia konferencji dokonał ks. prof. L. Adamowicz. Podziękował
ks. prof. Sitarzowi za pomysł, organizację i trud włożony w przygotowanie
tego naukowego spotkania, cieszącego się dużym zainteresowaniem i potrzebą, oraz wszystkim osobom, które mu w tym pomagały, a także podmiotom będącym współorganizatorami tego wydarzenia. Profesor Adamowicz wyraził nadzieję, iż inicjatywa konferencji odbywającej się pod hasłem „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” na
stałe zapisze się w kalendarium Instytutu Prawa Kanonicznego KUL. Ponadto podziękował także za drugi numer wznowionego czasopisma „Kościół i Prawo”.
Profesor Sitarz, zwracając się do prelegentów, poprosił ich
o przygotowanie referatów do druku i nadesłanie ich do dnia 15 czerwca
2013 r. w celu rozpoczęcia procedury recenzyjnej i zakwalifikowania tekstów do publikacji w kolejnym numerze KiP lub w oddzielnej pracy zbiorowej. Dokonując podsumowania całodniowych obrad stwierdził, że konferencja ta jest zasługą wszystkich zebranych, gdyż każdy wniósł w nią
swoją cząstkę, swoje uczestnictwo, swój wysiłek intelektualny. Za trud
przygotowania i prezentacji podziękował prelegentom – doktorantom
i doktorom, ich opiekunom naukowym i moderatorom poszczególnych
sesji. Nawiązując do swojej wypowiedzi inaugurującej tę ogólnopolską
konferencję, zaznaczył, że komitet organizacyjny nikogo nie prosił
o wsparcie finansowe, a nastąpiło ono w czasie jej trwania. Serdecznie
podziękował więc wszystkim ofiarodawcom. Na zakończenie prof. Sitarz
życzył młodym naukowcom szybkiego rozwoju w zdobywaniu stopni i tytułów naukowych.

Agnieszka Romanko
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
KONFERENCJA DOKTORANTÓW
PT. „SOBÓR WATYKAŃSKI II
JAKO ŹRÓDŁO KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO”
WARSZAWA, 12 CZERWCA 2013

Dnia 12 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Doktorantów pt. „Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa
Kanonicznego”. Organizatorem sympozjum był WPK UKSW.
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Uczestników powitał ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW – Kierownik
Studiów Doktoranckich WPK UKSW. Otwarcia konferencji dokonał ks.
dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW – Dziekan WPK UKSW.
Tematyka konferencji oscylowała wokół dokumentów Soboru Watykańskiego II i ich wpływu na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Dlatego też szesnastu doktorantów z UKSW i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprezentowało referaty przygotowane pod kierunkiem swoich promotorów.
Program sympozjum składał się z dwóch sesji. W każdej wygłoszono
osiem 10-minutowych referatów, mających właściwie charakter odczytów.
Sesji pierwszej przewodniczyła dr hab. Urszula Nowicka (UKSW). Prelekcje wygłosili: Magdalena Tacikowska (UKSW) – „Konstytucja Sacrosanctum Concilium i jej wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego”, ks. Grzegorz
Delmanowicz (KUL) – „Recepcja konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, Jerzy Pielichowski (UKSW) – „Wpływ konstytucji Dei Verbum na Kodeks Prawa Kanonicznego”, Agnieszka Romanko (KUL) – „Godność osoby ludzkiej w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes i jej znaczenie w procesie mediacji w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1983 roku”, Kinga Szymańska (UKSW) – „Recepcja soborowego dekretu
Inter mirifica w regulacjach Kodeksu Prawa Kanonicznego”, Jacek Kołota
(UKSW) – „Dekret Orientalium Ecclesiarum i jego wpływ na Kodeks Prawa
Kanonicznego”, Paweł Zając (KUL) – „Recepcja ruchu ekumenicznego
z dekretu Unitatis redintegratio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983
roku i prawie pokodeksowym”, Maciej Szczepański (UKSW) – „Dekret
Christus Dominus i jego wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego”.
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, przewodniczył drugiej sesji.
Referaty zaprezentowali: Paulina Teryks (UKSW) – „Dekret Perfectae caritatis i jego wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego”, Sylwia Maziarczuk
(KUL) – „Wpływ rodziny chrześcijańskiej na budzenie i pielęgnowanie powołań kapłańskich w dekrecie o formacji kapłańskiej Optatam totius
i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, Anna Olszewska (UKSW)
– „Normy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku o roli świeckich
w Kościele jako wynik nauki Soboru Watykańskiego II”, Piotr Wojnarowicz
(UKSW) – „Dekret Ad gentes divinitus i jego wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego”, Katarzyna Suplewska (KUL) – „Posługa prezbiterów w dekrecie soborowym Presbyterorum ordinis i w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1983 roku”, Agata Tarnacka (UKSW) – „Recepcja soborowej deklaracji
Gravissimum educationis w kanonie 226 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego”, Karolina Błaszków-Nowak (UKSW) – „Deklaracja soborowa Nostra
aetatae jako podwaliny dialogu Kościoła katolickiego z religiami niechrześcijańskimi i jej wpływ na obecny kształt kanonicznego porządku prawnego”, Urszula Wasilewicz (KUL) – „Wolność religijna w Dignitatis humanae
i Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku”.
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Dyskusja, w której głos zabrał prof. A. Skorupa, zaplanowana została
po wszystkich wystąpieniach.
Zamknięcia konferencji dokonał prof. M. Saj. Następnie organizatorzy
zaprosili wszystkich uczestników na obiad.

