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S p r a w o z d a n i e  z  k o n f e r e n c j i  
„ P r a w o  o  n a u c z a n i u  w  K o ś c i e l e ” 

O l s z t y n , 26 l u t e g o  20 15 r o k u

W  celu zwiększenia świadomości ludzi dotyczącej procesu nauczania 
w Kościele oraz podkreślenia aktualności tej tematyki 26 lutego 2015 roku 
odbyło się III Ogólnopolskie Seminarium Prawa Kanonicznego „Prawo o na
uczaniu w Kościele” zorganizowane przez Katedrę Prawa Kanoniczego i Wy
znaniowego W PiA UWM, Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów 
UWM, Sapere Aude Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego UMK, 
Kortowski Przegląd Prawniczy oraz Oddział Okręgowy Katolickiego Stowa
rzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie.

Uroczyste otwarcie seminarium oraz powitanie przybyłych gości nastą
piło punktualnie o godzinie 9.00. Organizatorzy stwierdzili, że seminarium 
jest znakomitą okazją do skonfrontowania różnych stanowisk oraz wyrazili 
nadzieję, że po zakończeniu wydarzenia każdy będzie miał więcej pytań niż 
odpowiedzi, bo tylko to gwarantuje rozwój wiedzy. Seminarium zostało po
dzielone na sesję plenarną oraz cztery sesje studencko-doktoranckie.

W  sesji plenarnej ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler stwierdził 
w swoim wystąpieniu, że prawodawca kościelny przewidział szeroki zakres 
prawnej ochrony katolickiego wychowania dzieci w rodzinach i szkołach na 
podstawie norm prawnych regulujących tę kwestię. Prof. UMK dr hab. W ie
sław Mossakowski w przedłożeniu Z adania nauczycielskie diakona stałego 
w Polsce stanowczo wskazał, że wprowadzenie diakonatu stałego we współ
czesnym prawie kanonicznym, w tym także obejmującym kościelne teryto
rium Polski, zaowocowało możliwością prowadzenia wielu nowoczesnych 
i szczegółowych rozważań eklezjalnych. Wśród nich ciekawy wydaje się pro
blem głoszenia słowa Bożego, a zwłaszcza homilii, przez diakonów stałych. 
Następnie dr Justyna Krzywkowska wystąpiła z tematem Dokumenty doty
czące działalności katechetycznej Kościoła w Polsce. Referentka w oparciu 
o dokumenty II Synodu Plenarnego (1991-1999), Dyrektorium katechetycz
ne Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 roku oraz nową podstawę progra
mową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku przekonywała
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zgromadzonych, iż katecheza jest jedną z najistotniejszych form posługi 
słowa w Kościele katolickim, za którą odpowiedzialna jest cała wspólno
ta chrześcijańska. Kolejnym prelegentem był ks. prof. UW M  dr hab. M ie
czysław Różański, który wystąpił z tematem Katechizacja w dokum entach  
III synodu Archidiecezji Łódzkiej. Referent zwrócił uwagę, że w archidiece
zji za katechizację odpowiada arcybiskup -  poprzez powołaną w celu koor
dynowania prac Komisję ds. Katechetycznych, na terenie parafii katechezę 
organizuje proboszcz, na terenie szkoły zaś skierowany do niej katecheta. 
Następnie mgr Zbigniew Połoniewicz oświadczył, że misją i celem Kato
lickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana jest współkształtowanie rzeczy
wistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, 
która jest zgodna z polską tradycją narodową.

W  I sesji studencko-doktoranckiej mgr Klaudia Emilia Akacka scharakte
ryzowała Kongregację Nauki Wiary, która zajmuje się m.in. weryfikacją pism 
teologicznych, publikacją deklaracji dotyczących konkretnych pytań z zakre
su wiary i moralności, a w celu ochrony prawd wiary i uczciwości obyczajów 
dba, aby wiara i moralność nie poniosły szkody w wyniku błędów powszechnie 
głoszonych. Następnie mgr Magdalena Debita z Uniwersytetu Wrocławskie
go w wystąpieniu Współczesne nauczanie Kościoła w sprawie ochrony życia 
ukazała obecne pojmowanie ochrony nasciturusa w świetle oficjalnych do
kumentów Kościoła katolickiego oraz poglądów Mieczysława Gałuszki i Ka
zimierza Szewczyka. Kolejnym prelegentem był mgr Mateusz Fąfara, który 
wystąpił z tematem Stanowisko i nauczanie papieży względem wybranych ide
ologii i doktryn politycznych. Zaznaczył w nim, że biskupi Rzymu w nauczaniu 
społecznym nie proponowali żadnego jedynego i słusznego systemu praw
nego, ekonomicznego czy politycznego. Natomiast mgr lic. Andrzej Kukul
ski przedstawił Z adania proboszcza w zakresie nauczania wiernych. Zwrócił 
uwagę na to, iż proboszcz jest powołany do uczestnictwa w posłudze Chry
stusa, by wykonywać zadania nauczania we współpracy z innymi prezbitera
mi i diakonami.

Podczas II sesji studencko-doktoranckiej Marlena Szarlak przedstawiła Sy
tuację prawną szkół katolickich w Polsce. Referentka podkreśliła, że zgodnie 
z przepisami prawa polskiego kościelne osoby prawne mają prawo zakładać 
i prowadzić szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze. Obecnie 
w Polsce działa ok. 500 takich placówek, w tym także uczelnie wyższe (Kato
licki Uniwersytet Lubelski). Z kolei mgr lic. Agata Sarnacka z Wydziału Pra
wa Kanoniczego UKSW  w pracy Normy o posłudze słowa wobec migrantów 
spostrzegła, iż owa posługa ma szczególne znaczenie, gdyż głoszenie Dobrej 
Nowiny to pierwszy i szczególny obowiązek Kościoła. Kolejnym prelegentem
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była Oktawia Ewa Brancewicz z Wydziału Prawa i Administracji UMK. Celem 
jej referatu było przybliżenie działalności ewangelizacyjnej zakonu domini
kanów. Mówczyni przedstawiła najbardziej charakterystyczne cechy postawy 
apostolskiej, do których należy: szacunek dla człowieka, współczucie dla jego 
duchowej biedy i troska o jego zbawienie. Ostatnim referentem był Paweł No
wak, który w pracy Formacja sta ła  w instytutach zakonnych ukazał jej cele, 
m.in. doskonalenie człowieka w wymiarze duchowym, braterskim i zawodo
wym, a także głębsze poznawanie charyzmatu wspólnoty.

W  trakcie III sesji studencko-doktoranckiej Grzegorz Ćwikliński udzielił 
odpowiedzi na pytania: kto w Kościele jest uprawniony do przepowiadania 
słowa Bożego i co wiąże się z tym doniosłym mandatem? Następnie An
drzej Dzikowski wystąpił z tematem Msze św. d la dzieci wyzwaniem dusz
pasterskim . Zainspirował słuchaczy stwierdzeniem, iż celem duszpasterzy 
powinna być jak najlepsza edukacja religijna dzieci uczestniczących w ob
rzędach religijnych odpowiednio przygotowanych, dostosowanych do po
ziomu rozwoju intelektualnego i wrażliwości najmłodszych. Ostatnim 
prelegentem była Elwira Natalia Gałędek, która w ciekawy sposób ukaza
ła kwestię Internetowych porta li katolickich w Polsce. Referentka w swojej 
pracy przedstawiła praktyczne aspekty, tj. autorskie badania stron interne
towych, porównanie polskich portali katolickich m.in. pod względem daty 
rozpoczęcia działalności czy finansowania stron internetowych.

Podczas ostatniej sesji studencko-doktoranckiej poruszone zostały tematy 
związane m.in. z podręcznikami do nauczania religii w szkole średniej, usta
wodawstwem synodalnym oraz współpracą katechety ze szkołą i parafią.

To tylko niektóre z tematów omawianych na konferencji. Planowo o godzi
nie 17.30 nastąpiło podsumowanie obrad; organizatorzy seminarium podzię
kowali wszystkim uczestnikom za czynny udział oraz przybyłym gościom za 
wsłuchanie się w problematykę spotkania.

Reasumując przebieg seminarium, należy wskazać, iż obfitość przygoto
wanych wystąpień udowodniła, jak szerokim i interesującym tematem badaw
czym okazała się problematyka nauczania w Kościele. Mnogość omawianych 
tematów niosła ogromną wartość merytoryczną i naukową. Patronat hono
rowy nad przedsięwzięciem objął Jego Ekscelencja Arcybiskup dr W ojciech 
Ziemba, Metropolita Warmiński. Natomiast patronat medialny objęły „Gość 
Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki” oraz Radio UW M  FM.


