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Małg orzata Turek 1

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW”
Dnia 4 czerwca 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II odbyła się piąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”.
Obrady w poprzednich latach zgromadziły 139 prelegentów z Polski,
Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Włoch. Tegoroczna konferencja została objęta patronatem honorowym Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Artura Mizińskiego. W gronie organizatorów
znaleźli się: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego
KUL, zaś Radę Naukową stanowili: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof.
KUL – przewodniczący; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN) – wiceprzewodniczący; ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL; o. prof. dr hab.
Wiesław Bar (KUL); ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW; ks. dr
hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ; ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW; ks.
prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII); dr Agnieszka Romanko (KUL);
dr Anna Słowikowska (KUL) – sekretarz; mgr lic. Paweł Zając (KUL).
Otwarcia konferencji dokonali ks. prof. M. Sitarz – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Przewodniczący SAWP KUL, prof. dr hab. Jan Gliński – Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie, ks. prof. J. Krukowski – Prezes SKP, Przewodniczący Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, ks. prof. dr
Mgr MAŁGORZATA TUREK, doktorantka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Polska, e-mail: mosiat@interia.pl
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hab. Augustyn Eckmann – Prezes TN KUL oraz prof. P. Stanisz –
Dziekan WPPKiA KUL. Ks. prof. Sitarz podkreślił, iż tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród naukowców. Do
wygłoszenia referatów zgłosiło się ponad 60 osób, z czego 46 zakwalifikowało się do przedłożenia swoich wyników badań naukowych.
Podczas konferencji prelekcje wygłosili doktorzy i doktoranci z Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego we
Lwowie, Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także Metropolitalnego Sądu
Diecezji Warmińskiej.
W pierwszej sesji referaty wygłosili: ks. Alexander José Márquez z
Wenezueli (Papieski Uniwersytet Laterański), który podjął kwestię „Il
diritto all’ educazione cattolica alla luce del documento della V Conferenza Episcopale Latinoamericana Aparecida” oraz ks. Marcin Kołodziej
(UPJPII), który wygłosił referat „Urząd wikariusza parafialnego.
Współpraca i autonomia w posługiwaniu duszpasterskim”.
Kolejnych 12 sesji odbyło się równolegle. W sesji II A udział wzięli
Żaneta Budniaczyńska (UKSW) – „Dowody w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa i postępowaniu o rozwód”, ks. Woj.ciech Witkowski SDB (KUL) – „Prawno-procesowe ograniczenia
w gromadzeniu dowodów w sprawach o nieważność małżeństwa”, Katarzyna Komoniewska (UKSW) – „Rola pełnomocnika w procesie
o nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim prawie cywilnym”, ks. Marek Paszkowski (Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej) – „Opinia biegłego w procesie o nieważność małżeństwa
a pewność moralna sędziego”, zaś obradom przewodniczył ks. dr hab.
Krzysztof Burczak, prof. KUL.
W sesji prowadzonej przez ks. dra hab. Krzysztofa Mikołajczuka
udział wzięli: Michał Aniszewski (UKSW) – „Kara wydalenia ze stanu
duchownego”, Krystyna Ziółkowska (UWM w Olsztynie) – „Prawa
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i obowiązki nauczycieli religii w szkole publicznej w Polsce”, Anna Darnowska (UKSW) – „Odpowiedzialność za przestępstwo w kanonicznym i polskim prawie karnym” oraz ks. Krzysztof Białowąs (Papieski
Uniwersytet Gregoriański) – „Zadania postulatora w procesie beatyfikacyjnym w diecezji”.
Sesja prowadzona przez ks. dra hab. Grzegorza Wojciechowskiego
obejmowała następujące referaty: „Bezpłatna pomoc prawna w sądownictwie kościelnym” – Grzegorz Ćwikliński (UWM w Olsztynie), „Reforma Kurii Rzymskiej przez papieża Franciszka dotycząca spraw ekonomicznych” – Agnieszka Romanko (KUL); „Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych” – ks. Paweł Lewandowski
(KUL) oraz „Wytyczne Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania finansami w instytutach zakonnych” – ks. Paweł Kaleta (KUL).
W sesji pod przewodnictwem ks. prof. M. Saja uczestniczyli: Justyna
Krzywkowska (UWM w Olsztynie) – „Poradnictwo w sprawach o nieważność małżeństwa. Uregulowania prawne i praktyka”; Agnieszka Freliszka (UKSW) – „Proces skrócony według motu proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus”; Igor Kilanowski (UKSW) – „Właściwość sądu przy
orzekaniu o nieważność małżeństwa” i ks. Virginijus Veprauskas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie) – „Wpływ migracji zarobkowej
na trwałość małżeństwa i rodziny”.
Sesja prowadzona przez ks. dra hab. Mieczysława Różańskiego, prof.
UWM obejmowała referaty Patrycji Kukulskiej (KUL) – „Cel wizyty ad
limina Apostolorum”, Andrzeja Kukulskiego (KUL) – „Przyczyny rezygnacji z urzędu biskupa”, ks. Radosława Wnuka (KUL) – „Prowizja kanoniczna na urząd proboszcza” oraz Marii Uryć (KUL) – „Biskup jako
szafarz Słowa Bożego według Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 roku”.
W sesji prowadzonej przez ks. dra hab. Stanisława Dubiela, prof.
KUL udział wzięli: o. Stanisław Kawa OFMConv (Instytut Teologiczny
im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie) – „Kościół Matki Bożej
Gromnicznej we Lwowie – świątynia zaanektowana?”, ks. Mariusz Marszałek (UKSW) – „Stowarzyszenia publiczne wiernych dążące do uzyskania statusu instytutu zakonnego według obowiązującego prawa kanonicznego”, Małgorzata Turek (KUL) – „Prałatura personalna w Ko-
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deksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku” oraz ks. Jacek Jaśkowski –
„Kapłańskie translokaty a zasada salus animarum suprema lex (kan. 1752)”.
Sesja prowadzona przez ks. prof. J. Wroceńskiego obejmowała prelekcje: ks. Andrzeja Kumora (KUL) – „Podmiot sakramentu namaszczenia chorych”, Zuzanny Maj (UKSW) – „Udzielający chrztu w przypadku nieobecności lub przeszkody u szafarza zwyczajnego albo w stanie konieczności” oraz Anny Słowikowskiej (KUL) – „Fetus abortivus jako podmiot duchowych dóbr Kościoła”.
W sesji, której przewodniczył o. prof. W. Bar udział wzięli: ks. Adam
Kaczor (KUL) – „Eklezjologiczne aspekty Kodeksu Jana Pawła II”,
Bogumiła Olejnik (UKSW) – „Budowanie Ludu Bożego jako szczególny obowiązek małżonków chrześcijańskich (analiza kan. 226 § 1)” oraz
ks. Piotr Wierzbicki (PWT w Warszawie) – „Udział wiernych świeckich
w przygotowaniu kandydatów do święceń”.
Sesja prowadzona przez ks. dra hab. Ambrożego Skorupę, prof.
KUL obejmowała następujące referaty: „Podstawa prawna opieki nad
migrantami (kan. 213)” – Agaty Tarnackiej (UKSW), „Kompetencje
Papieskiej Rady Migrantów i Podróżujących” – ks. Mariusza Sitko
(KUL) oraz „Tajemnica spowiedzi w prawie kanonicznym” – Natalii
Grochowskiej (UKSW).
Sesji V A przewodniczył ks. prof. Sitarz, zaś referaty wygłosiły: Ewelina Milej (UKSW) – „Przywilej Pawłowy według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku” i Paulina Szablińska (UKSW) – „Przywilej
Piotrowy w kanonicznym porządku prawnym”.
W sesji prowadzonej przez ks. prof. Skorupę uczestniczyli: Marta Olkowicz (UKSW) – „Aspekty ekumeniczne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, ks. Tomasz Poterała MSC (UKSW) – „Konkordat między Stolicą Apostolską i Republiką Słowacką” oraz ks. Arkadiusz
Rogalski (KUL) – „Urzeczywistnianie się Kościoła w małżeństwie i rodzinie na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”.
W sesji prowadzonej przez ks. dra hab. Leszka Adamowicza, prof.
KUL wygłoszone zostały następujące referaty: „Celibat osób duchownych jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa” – Natalii Smolińskiej
(UKSW), „Votum separatum w prawie kanonicznym i prawie polskim” –
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Ryszarda Pankiewicza (WSZiA w Zamościu) oraz „Kremacja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku” – Magdaleny Staworko (KUL).
Podsumowania konferencji dokonali ks. prof. L. Adamowicz – Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego, oraz główny inicjator tego wydarzenia ks. M. Sitarz, który zaznaczył, że referaty, które uzyskają dwie
pozytywne recenzje zostaną opublikowane w czasopiśmie „Kościół
i Prawo” lub w pracy zbiorowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach
młodych naukowców.

