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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
W NAUCZANIU I USTAWODAWSTWIE
PAPIEŻA FRANCISZKA”
RZESZÓW, 3-5 WRZEŚNIA 2018 ROKU
W dniach 3-5 września 2018 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym
w Rzeszowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona
małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”.
Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana
Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady
Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Organizatorami tego
wydarzenia naukowego byli: Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sąd
Biskupi Diecezji Rzeszowskiej, Instytut Teologiczno-Pastoralny
w Rzeszowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL
i Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
Otwarcia konferencji dokonali: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski,
prezes SKP, bp dr Jan Wątroba, biskup Diecezji Rzeszowskiej oraz bp dr
Ryszard Kasyna, Przewodniczący Rady Prawnej KEP.
Prof. Krukowski przedstawił poszczególne tematy sesji i prelekcje oraz
podkreślił ich ważność i aktualność. Następnie na ręce bpa Wątroby złożył
podziękowanie za zaproszenie i pomoc w organizacji tego wydarzenia.
Słowa powitania skierował także bp Wątroba. Wyraził wdzięczność za
możliwość goszczenia Kanonistów w swojej diecezji. Stwierdził, że
Rzeszów staje się stolicą Kanonistów Polskich przez dwa kolejne dni.
Pierwszej sesji przewodniczył bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz
Generalny KEP. W trakcie sesji zostały wygłoszone trzy referaty.
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Referat pt.: „Informacje dotyczące nowej instrukcji KEP poświęconej
problematyce małżeństwa i rodziny” wygłosił bp Wątroba. Następnie ks. dr
hab. Leszek Adamowicz (KUL) oraz ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII
przedłożyli wystąpienie nt.: „Nowy dekret KEP dotyczący przygotowania
do małżeństwa”. Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, przedłożył prelekcję
nt.: „Nowe rozwiązania dotyczące ochrony i opieki nad małżeństwem
i rodziną w prawie polskim”.
Przewodniczącym drugiej sesji, w której przedłożono dwa referaty, był
bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezji Sandomierskiej.
Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) przedstawił wystąpienie
pt.: „Brak rozeznania oceniającego (kan. 1095 n. 2). Czy norma jest
wystarczająco rozpoznawana?” Drugi referat pt.: „Fides et sacramentum.
Wiara nupturienta a ważność małżeństwa” wygłosił ks. prof. dr hab. Ginter
Dzierżon (UKSW).
Trzeciej sesji przewodniczył bp Antoni Dziemianko, Sekretarz
Generalny Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, Biskup Diecezji
Pińskiej. W trakcie sesji wygłoszono dwa referaty.
Ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW, przestawił wystąpienie pt.:
„Kompetencje sędziego instruktora w nowym procesie małżeńskim”.
Następnie ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII) wygłosił referat nt.:
„Rola adwokata w nowym procesie małżeńskim”.
Czwartej sesji przewodniczył ks. bp dr Stanisław Stefanek, Biskup
Senior Diecezji Łomżyńskiej. Podczas tej sesji wygłoszono dwa referaty.
Referat pt.: „Szczególne zobowiązania i zadania małżonków względem
siebie w perspektywie Kościoła i Narodu” wygłosił ks. prof. dr hab. Józef
Krzywda (UPJPII). Następnie ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ,
przedłożył wystąpienie nt.: „Bonum coniugum: problem hermeneutyczny
orzecznictwa kościelnego”.
Po każdej sesji odbywała się dyskusja. Następnie wszyscy uczestnicy
konferencji oraz goście udali się do Katedry Rzeszowskiej, aby tam
uczestniczyć w koncelebrowanej Mszy świętej pod przewodnictwem bpa
Jana Wątroby.
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Przewodniczącym sesji piątej był ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof.
KUL,
kierownik
Katedry
Kościelnego
Prawa
Publicznego
i Konstytucyjnego KUL. Podczas tej sesji przedłożono dwa referaty.
Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR wygłosił referat pt.: „Ochrona
tożsamości seksualnej osoby w prawie polskim i kanonicznym”. Następnie
głos zabrał drugi prelegent ks. dr Jan Słowiński (UAM), który
zaprezentował referat pt.: „Transseksualizm a niezdolność do zawarcia
małżeństwa”.
Ostatniej szóstej sesji przewodniczył bp Edward Białogłowski, biskup
pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej. Podczas tej sesji wygłoszono dwa
referaty.
Ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. UKSW, przedłożył wystąpienie nt.:
„Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności małżeństwa”. Referat pt.:
„Kompetencje promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim”
przedłożył ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII.
Na zakończenie ostatniej sesji miała miejsce dyskusja, w której wzięli
udział zarówno Prelegenci, jak i pozostali uczestnicy spotkania naukowego.
W podsumowaniu prof. Krukowski podkreślił bardzo wysoki poziom
zarówno referatów, jak i dyskusji. Następnie podziękował Prelegentom,
dyskutantom oraz wszystkim organizatorom za przygotowanie, zaś
uczestnikom za udział. Zaprosił także na następne spotkanie Kanonistów
w Częstochowie.
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