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XVII SYMPOZJUM NAUKOWE STOWARZYSZENIA KANONISTOW 
KANAD'YJSKICH (11—14 X  1982)

Stowarzyszenie Kanonistów Kanadyjskich („La Société Canadienne 
de Droit Canonique” — „The Canadian Canon Law Society”) powstało 
krótko po Soborze Watykańskim II, w roku 1966. Jego pierwiszym pre
zesem, i w pewnym sensie także . inicjatorem oraz twórcą, był ks. dr 
Jean Thonn, wówczas (a także obecnie) oficjał Regionalnego Sądu Ko
ścielnego pierwszej instancji w Montrealu. Początkowo prezes był wy
bierany na okres jednego roku, później na więcej łat (cztery lub pięć), 
w ostatnim zaś czasie jest on wybierany na dwa lata. Obecnym pre
zesem (na lata 1.981/1982 oraz 1982/1983) jest ks. John A. Barry, profe
sor Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Sw. Pawła w Otta
wie. Z prezesem współpracują dwa wice-prezesi, jeden języka angiel
skiego drugi francuskiego, oraz komitet wykonawczy. Stowarzyszenie jest 
ściśle związąpe i współpracuje z Konferencją Biskupów Kanadyjskich, 
a zwłaszcza z jej Komisją Prawa Kanonicznego. Konferencja Biskupów 
nie tylko zwraca się do Stowarzyszenia Kanonistów Kanadyjskich z pro
śbą o opracowanie różnych kwestii czy wyrażenia opinii, lecz także 
wspiera finansowo jego inicjatywy.

Oprócz innych aktywności, omawiane Stowarzyszenie organizuje co
rocznie kilkudniową sesję naukową, która stanowi pewnego rodzaju 
krajowy kongres prawa kanonicznego. Pierwsza taka sesja miała miej
sce właśnie w roku 1966. Komitet wykonawczy wybiera tematy konferen
cji i konferencjonistów. Czasem cała sesja dotyczy jednego tematu oma
wianego w różnych aspektach, innym razem problematyka referatów jest 
różnorodna. Zależy oczywiście od okoliczności, aktualnych potrzeb oraz 
dyspozycji wybranych referentów. Nie bez znaczenia jest fakt, że w 
tych sesjach bierze udział zawsze kilku biskupów kanadyjskich, oraz 
że zapraszani są także przedstawiciele stowarzyszeń kanonistycanych 
innych krajów (Stanów Zjednoczonych, Australii, Anglii, itd.). Również 
jako konferencjoniści są wybierani znani kanoiniści innych krajów. Prze
mawiali bowiem na tychże sesjach, między innymi, kard. P. Felici, arcyb. 
(obecnie kard.) A. Sabattani, Ch. Lefebvre <dwukrotnie), J. Denis, 
W. Onclin, J. Beyer, J. Bernhard, R. Brown, itd. Należy podziwiać, że 
mimo olbrzymich odległości między poszczególnymi regionami Kanady, 
w omawianych sesjach biorą udział kanoniści z całego kraju, i  to 
w pokaźnej liczbie. Kanada, jak wiadomo, posiada jedynie niespełna 
25 milionów mieszkańców (czyli dużo mniej niż Polska), natomiast jej
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terytorium jest 30 razy większe od naszego 'kraju. Toteż, by przybyć 
na sesję, niektórzy muszą odbyć około 5 godzin jazdy samolotowej. 
Mimo to w sesjach bierze zawsze udział około 200 kanonistów, wśród 
których mie brak przedstawicieli z żadnego regionu. Referaty są wy
głaszane po angielsku lub po francusku. Ponieważ nie wszyscy zinają 
obydwa wspomniane języki, równocześne tłumaczenie czyni prelekcję 
zrozumiałą dla każdego.

Wygłaszane referaty bywają publikowane w Studia  Canonica, cza
sopiśmie wydawanym od r. 1066 przez Wydział Prawa Kanonicznego 
Uniwersytetu Sw. Pawła w Ottawie. Fakt ten, jak również czynne za
angażowanie profesorów i studentów wspomnianego Wydziału (na któ
rym studiowało w roku akademickim 19&2i/1983 'około 70 osób) w aktyw
ności Stowarzyszenia, świadczy © twórczej współpracy, choć instytucjo
nalnie Wydział Prawa Kanonicznego w Ottawie i Stowiarzyszenie nie 
są ze sobą związane.

,XVII sesja .studiów Stowarzyszenia Kanonistów Kanadyjskich, która 
jest przedmiotem nimfiejszego omówieneia, miał miejsce w Ottawie, 
w dniach od 11-go do 14-go października 1982.

Była ona poprzedzona pięciodniowym kursem — odbytym w Ottawie 
(dwukrotnie, tzn. raz w języku francuskim i raz w języku angielskim) 
oraz w Edmonton i w Halifaxie (w języł^u angielskim) — w celu za
poznania kanonistów ze schematami prawa małżeńskiego i proceso
wego; oraz innym kursem, przeznaczonym dla pracowników kurii bi
skupich, odbytym w Montrealu (w jęz. francuskim) i w Ottawie (w jęz. 
angielskim).

Podczas omawianej sesji studiów, w której wzięło udział około 220 
członków, wygłoszono cztery referaty („conferenices”). W referacie otwie
rającym kongres, ks. prał. Z. Grochołewski, sekretarz Sygnatury Apo
stolskiej, mówił o reform ie kanonicznego p ra w a  procesowego, starając 
się wykazać dokonany postęp w tej materii. O. M. O’Reilly, prokurator 
generalny Ojców Oblatów z Rzymu, przedstawił prob lem  pra la tur p e r 
sonalnych, tak w aspekcie historycznym, jak (też zwłaszcza w aktualnej 
■sytuacji wyniesienia do tej rangi „Opus Dei”. Ojciec P. Allard, psycho
log, ekspert Kościelnego Sądu Regionalnego w Ottawie, zajął się zar  
burzeniami psych iczn ym i w  dziec iństw ie  i ich w p ły w e m  na nieważność  
małżeństwa',  chodziło mu głównie o choroby psychiczne z dzieciństwa, 
które ujawniają się dopiero w wieku dojrzałym. Ostatni referat, wy
głoszony przez ks. dr G. Robinsona, prezesa Stowarzyszenia Kanonistów 
Australii i Nowej Zelandii, dotyczył roli p ra w a  w  życ iu  Kościoła; pre
legent podkreślił bardzo mocno konieczność wzięcia pod uwagę kontek
stu wiary w interpretowaniu poszczególnych norm prawa kanonicznego.

Oprócz wymienionych referatów (mniej więcej godzinnych) — w któ
rych brali udział wszyscy uczestnicy sesji i po których następowała 
publiczna dyskusja — odbyły się, w drugim i trzecim dtniu kongresu 
po południu, seminaria,  („semimaires”), polegające na tym, że równocześ
nie (oczywiście w oddzielnych lokalach) wygłoszono trzy krótkie (20—00
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minutowe) odczyty na różne tematy, stanowiące podstawę do bardziej 
intensywnej dyskusji w mniejszych grupach. Toteż każdy z uczestni
ków wybrał seminarium najbardziej go interesujące. W niektórych 
wypadkach, biorący udział w takim zebraniu partykularnym od razu 
rozpoczynali dyskupję między sobą. W .innych zaś, po wysłuchaniu od
czytu, uczestnicy rozbijali się na jeszcze mniejsze grupy dyskusyjne, by 
po takim przygotowaniu zebrać się razem i kontynuować dyskusję, 
w sposób bardziej twórczy i skoncentrowany, mając za sobą już pewne 
praemyślenia problemu.

A oto tematyka tychże seminariów ,(w nawiasie wskażę prelegenta): 
1. Formulacja tytułów nieważności małżeństwa w świetle schematów 
nowego kodeksu (ks. M. Duponit, wice-oficjał Sądu Regionalnego w 
Montrealu); 2. Uczestnictwo wiernych, którzy nie są w pełnej łączności 
z Kościołem, w sakramentach świętych, w świetle IV księgi nowego Ko
deksu (Ojciec A. Tache, z Wydziału Brawa Kanonicznego Uniwersytetu 
Sw. Pawła w Ottawie); 3. Tradycja i zmiany w nowym prawie zakon
nym: chodziło głównie o różnorodne uczestnictwo w zarządzaniu róż
nych instytutów życia konsekrowanego (Ojciec A. Gauthier, z Domini
kańskiego Studium Teologicznego w Ottawie); 4. Instytucje kościelne 
i ich opieka prawna: prelegent zajął się normami dotyczącymi alienacji 
dóbr kościelnych i środkami obrony tychże dóbr według norm prawa 
cywilnego w Stanach Zjednoczonych (ks. A. Majda z Pittsburgh’a);
5. Życie konsekrowane i jego implikacje w kościele partykularnym: pre
lekcja była oparta na nowym rycie profesji zakonnej i na dokumentach, 
które służyły przygotowaniu tegoż rytu (M. P. Dion z archidiecezji 
Québec); 6. Wprowadzenie w życie ustawodawstwa liturgicznego, tzn. 
jak należy interpretować dokumenty w tej materii i jak przyczyniać 
się do właściwej formacji liturgicznej (ks. R. Halloran, dyrektor Kana
dyjskiego Urzędu Liturgicznego w Ottawie).

Zakreślona aktywność — której jednym z przejawów była omówiona 
sesja studiów — świadczy o żywotności środowiska kanonistów kana
dyjskich. Znajdzie ono na pewno dalszy impuls w V Kongresie Między
narodowego Prawa Kanonicznego, który odbędzie się w Ottawie, w 
sierpniu 1984.

Bp Zenon Grocholewski

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE K.VNOX ISTOW 
ZORGANIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO 

AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE 
W DNIU 2 MAJA 1983 R.

Wydarzeniem o szczególnym znaczeniu dla życia Kościoła było nie
wątpliwie ogłoszenie w dniu 25 stycznia 1983 roku przez. Ojca Świętego 
Jana Pawła II nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Fakt uroczystej


