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Świadomość prawna w Kościele czy świadomość Kościoła? 
 

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

Przedmiotem opracowania „Świadomość prawna w Kościele czy świadomość Kościoła?” jest 
problem świadomości prawnej wiernych Kościoła Katolickiego ujęty w szerszym aspekcie 
świadomości Kościoła. Wierni są związani jednocześnie normami prawa kościelnego i prawa 
świeckiego, które w swoich normach uwzględnia szereg spraw ważnych z punktu widzenia 
działalności i misji Kościoła. Niejednokrotnie zdarza się, że normy prawa świeckiego nie dają się 
pogodzić z nauczaniem Kościoła, co zmusza wiernych do dokonywania świadomych i 
odpowiedzialnych wyborów. Sytuacja taka stanowi zarazem probierz zgodności prawa państwowego z 
prawem naturalnym, któremu prawo kanoniczne pragnie pozostawać wierne. W ten sposób 
opracowanie dokonuje połączenia problematyki prawa kanonicznego z zagadnieniami teorii i filozofii 
prawa oraz eklezjologii. Rozważania są głosem w dyskusji na temat znaczenia i stanu świadomości 
eklezjalnej i prawnej członków Kościoła, w szczególności laikatu. W ramach rozważań odniesiono się 
kolejno do pojęcia i obszarów świadomości prawnej, treści i znaczenia świadomości Kościoła oraz roli 
świadomości prawnej w misji Kościoła. Na zakończenie rozważań dokonano ich podsumowania. 
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Legal Awareness in the Church, or the Awareness of the Church? 
 

S u m m a r y 
 

The article entitled “Legal Awareness in the Church, or the Awareness of the Church” presents the 
issue of the legal awareness of the members of the Catholic Church against the broader background of 
the awareness of the Church. Members of the Church are bound by the norms of both ecclesiastical 
and secular law, the latter setting out the norms for a variety of issues crucial to the activities and 
mission of the Church. Not infrequently the norms of secular law are irreconcilable with the teaching 
of the Church, and Church members have to make informed and responsible decisions. Such a 
situation puts to the test the consistency of a state’s law with natural law, with which canon law 
endeavours to comply. Thus the article makes a synthesis of issues related to canon law with questions 
framed by legal theory, the philosophy of law, and by ecclesiology. The author adds his voice to the 
debate concerning the significance and level of ecclesiastical and legal awareness of the members of 
the Church, and in particular of lay people. The article addresses the definition and areas of legal 
awareness, the content and meaning of the awareness of the Church, and also the role of legal 
awareness in the mission of the Church. In the conclusion of the article there is a summary of the 
issues it addresses. 
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