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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
W PRAWIE KANONICZNYM
I W PRAWIE POLSKIM”
CZĘSTOCHOWA, 8-10 WRZEŚNIA 2019 ROKU
W dniach 8-10 września 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona małżeństwa
i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym
Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Metropolitalny w Częstochowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego
KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
Wydarzenie to objął patronatem Jego Ekscelencja Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Podczas konferencji zostało wygłoszonych
16 referatów, a każdą z 6 sesji kończyła dyskusja.
Konferencję otwarli abp dr W. Depo, bp dr Ryszard Kasyna – przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski i ks. prof. dr hab. Józef
Krukowski – prezes SKP. Podczas przemówienia Metropolita Częstochowski podziękował organizatorom za wybór tak ważnego i aktualnego tematu
obrad. Prof. Krukowski przywitawszy wszystkich zebranych złożył podziękowania na ręce abp. Depo za zaproszenie oraz pomoc w organizacji tego
wydarzenia. Następnie przedstawił uchwałę Zarządu SKP, na mocy której
abp Depo został członkiem honorowym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Ponadto w poczet członków honorowych Stowarzyszenia zostali włączeni: ks. dr Krzysztof Nykiel (Regens Penitencjarii Apostolskiej), o. prof.
dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie),
ks. prof. dr hab. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański w RzyMgr lic. EMILIA BRZĘK, doktorant w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
Polska; e-mail: ebrzek@diplomacy.pl; https://orcid.org/0000-0002-0932-4066
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mie) oraz ks. dr Czesław Bielec (wieloletni sekretarz-skarbnik Stowarzyszenia Kanonistów Polskich).
Podczas pierwszej sesji, której przewodniczył bp dr hab. Artur Miziński
– Sekretarz Generalny KEP, referaty wygłosili: ks. dr hab. Lucjan Świto,
prof. UWM, p. Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka oraz p. Paweł
Zwolak – dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa
Sprawiedliwości RP. L. Świto przedstawił referat pt. „Małżeństwo i rodzina
wobec zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych. Kontekst prawny”. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka zatytułowane było „Ochrona prawa dziecka do
urodzenia i wychowania w rodzinie w prawie polskim”. Jako ostatni w tej
sesji referat pt. „Struktura organizacyjna sądownictwa rodzinnego w Polsce”
przedłożony został przez P. Zwolaka.
Przewodniczącym drugiej sesji był bp dr Krzysztof Nitkiewicz – Biskup
Diecezji Sandomierskiej. W sesji o. prof. Z. Suchecki wygłosił referat pt.
„Ochrona dziecka w świetle Listu apostolskiego Ojca Świętego Franciszka
motu proprio Vos estis lux mundi”. Następnie uczestnicy wysłuchali przedłożenia prof. Krukowskiego pt. „Poszanowanie zasady autonomii i wzajemnej
niezależności Państwa i Kościoła według Konstytucji RP i Konkordatu polskiego wobec zjawiska pedofilii i ideologii gender (LGBT+)”. Ks. Krukowski w wystąpieniu odniósł się do wystąpienia abpa Marka Jędraszewskiego
dotyczącego zagrożeń dla małżeństwa i rodziny ze strony ideologii gender
oraz społecznej reakcji na jego słowa. Prezes SKP zaproponował wystosowanie oświadczenia, w którym podpisani pod nim uczestnicy konferencji
wyraziliby swoją solidarność z abp. Jędraszewskim. Propozycja ta została
zaaprobowana przez zgromadzonych.
Sesji trzeciej, podczas której wygłoszone zostały dwa referaty, przewodniczył bp Antoni Dziemianko – Biskup Diecezji Pińskiej, Przewodniczący
Rady ds. Rodziny przy Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi. Wystąpienie ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego było zatytułowane „Pozytywny akt woli (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle doktryny i orzecznictwa rotalnego”, a ks. prof. J. Kowal zaprezentował zebranym referat pt. „Uzależnienie
od pornografii a zdolność do zawarcia małżeństwa”.
Po południu uczestnicy konferencji udali się do Sanktuarium na Jasnej
Górze, aby w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej uczestniczyć w koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył oraz podczas której homilię
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wygłosił abp W. Depo. Po Eucharystii odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.
Kolejny dzień konferencji zgromadzeni rozpoczęli uczestnictwem we
Mszy św. w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem bp. dr. Andrzeja
Przybylskiego. Następnie rozpoczęła się czwarta sesja, której przewodniczącym był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś – Moderator Ruchu „Europa Christi”.
W tej sesji referat pt. „Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1983 roku” wygłosił ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL. Następne ks.
dr hab. Leszek Adamowicz zreferował temat „Status kanoniczno-prawny
osoby małoletniej”. Sesję zakończył referat ks. prof. dr. hab. Ryszarda Sztychmilera pt. „Aspekty finansowe spraw o nieważność małżeństwa”.
W piątej sesji, której przewodniczył bp Marian Buczek – Biskup Senior
Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, wygłoszone zostały trzy referaty:
„Wpływ migracji z krajów islamskich na okcydentalną koncepcję małżeństwa i rodziny. Wybrane zagadnienia” autorstwa o. prof. dr. hab. Wiesława
Bara, „Małżeństwo kanoniczne osób po rozwodzie cywilnym” ks. dr. hab.
Piotra Majera, prof. UPJPII oraz „Specyficzny status w kanonicznym porządku prawnym związków cywilnych zawieranych przez katolików z pominięciem formy kanonicznej” wygłoszony przez ks. prof. dr. hab. Gintera
Dzierżona.
Ostatnia, szósta sesja prowadzona była przez bp. A. Przybylskiego – biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej. Podczas sesji ks. dr K.
Nykiel zaprezentował referat pt. „Nota Penitencjarii Apostolskiej: rola forum wewnętrznego i nienaruszalność tajemnicy spowiedzi”, następnie wystąpienie pt. „Niewłaściwość wymogu aktu urodzenia jako podstawy sporządzenia metryki chrztu” wygłosił ks. dr hab. Tomasz Rakoczy. Ks. dr Bartłomiej Pieron przedłożył wystąpienie pt. „Odpowiedzialność duchownego za
niewykonanie obowiązku z art. 10 ust. 2 Konkordatu”.
Zamknięcia konferencji dokonał prof. Krukowski. Podziękował wszystkim organizatorom, prelegentom oraz uczestnikom. Na zakończenie zaprosił zebranych na przyszłoroczną konferencję, która ma odbyć się w Sandomierzu.
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