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PRACA NAD REWIZJĄ KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

Papieska Komisja dla rewizji Kodeksu prawa kanonicznego powołana 
przez pap. Jana XXIII i potwierdzona przez pap. Pawła VI przyspieszyła 
swe prace po zakończeniu Soboru Watykańskiego II i wciągnęła do współ
pracy Konferencje Biskupie poszczególnych krajów. Również Episkopat 
w Polsce włączył się w ten ogólny nurt i dnia 16 IV 1966 r. wybrał Ko
misję, która ma współdziałać z Pap. Komisją dla rewizji Kodeksu prawa 
kanonicznego.

Dnia 6 VI 1967 r. odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Komisji 
Episkopatu pod przewodnictwem ks. bpa Piotra K a ł w y ,  przy udziale 
ośmiu księży Biskupów i ok. 70 księży prawników delegowanych do pracy 
w Komisji w charakterze konsultorów przez Ordynariuszy miejscowych, 
Konsultę Wyższych Przełożonych zakonów w Polsce oraz Wydziały Praw a 
kan. KUL i ATK.

Wprowadzający referat wygłosił ks. bp P. K a ł w a .  Przedstawił w nim 
zadanie i organizację Papieskiej Komisji dla rewizji Kodeksu praw a kan. 
sposoby współpracy z tą Komisją Konferencji Biskupich poszczególnych k ra 
jów oraz projekt włączenia się do tej pracy Konferencji Episkopatu Polski. 
Po dyskusji nad przedstawionym projektem, zebrani postanowili zorgani
zować prace Komisji Episkopatu w dziesięciu sekcjach. Do każdej sekcji 
mającej za zadanie opracować pewną grupę zagadnień prawnych, należy 
jeden z księży Biskupów jako przewodniczący i ok. 10 kanonistów konsul
torów. Niektórzy konsultorzy będą pracować w kilku sekcjach. Przewodni
czący sekcji mogą dokooptować dalszych konsultorów.

Pierwszym zadaniem poszczególnych sekcji będzie opracowanie ogólnych 
sugestii z danej dziedziny praw a kanonicznego przydatnych dla Pap. Ko
misji, w takim  terminie, żeby mogły być dostarczone Pap. Komisji przed 
Synodem Biskupów mającym się odbyć przy końcu września br. W później
szym okresie polscy kanoniści opracują różne kwestie szczegółowe i będą 
wyrażać opinię odnośnie przygotowanych w Rzymie schematów nowego 
Kodeksu.

Pracownicy nauki Wydziału Praw a Kanon. ATK w liczbie dziewięciu 
włączyli się do prac nad rewizją Kodeksu prawa kan., a ks. prof. M. M y r-  
c h a został zastępcą przewodniczącego sekcji dla rewizji praw a karnego.

Należy jeszcze zaznaczyć, że w czasie dyskusji podniesiono, aby zgła
szane wnioski dla Pap. Komisji wynikały nie tylko z przemyśleń teoretycz
nych naszych kanonistów, ale były oparte na doświadczeniach Kościoła 
w Polsce.


