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Sprawozdanie z sympozjum naukowego 
Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?

Dnia 19 listopada 2015 r. w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjo-
narzy w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Wydział Prawa Kano-
nicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II sympozjum naukowe 
zatytułowane Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa? 

Sympozjum otworzył Dziekan WPK UPJPII, ks. prof. dr hab. Tomasz 
Rozkrut, który przywitał zebranych gości poczynając od Jego Eminen-
cji Stanisława kard. Dziwisza, przez prelegentów i moderatorów sesji, po 
wszystkich przybyłych na sympozjum, wraz z pracownikami naukowymi 
i doktorantami WPK UPJPII. Po Nim słowo wprowadzające wygłosił Jego 
Eminencja Stanisław kard. Dziwisz – Wielki Kanclerz UPJPII, który wspo-
mniał o zakończonym niedawno Synodzie o rodzinie oraz adhortacji Fami-
liaris Consortio. Swoje słowo zakończył życzeniami owocnego sympozjum. 
Głos zabrał także ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – Prorektor UPJPII, 
który zauważył, że w rodzinie i małżeństwie zawsze były problemy, ale 
w ostatnim czasie mamy problemy z rodziną i małżeństwem. 

Sympozjum zostało podzielone na dwie sesje naukowe. Pierwszą z nich 
moderował ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW, który po zaproszeniu 
do stołu prezydialnego prelegentów oddał głos o. prof. dr hab. Jackowi Sali-
jowi OP. Temat jego wystąpienia brzmiał „Czy do ważnego zawarcia sakra-
mentalnego małżeństwa potrzebna jest wiara? Perspektywa teologiczna”. 
O. Salij próbował odpowiedzieć jakiej wiary dotyczy pytanie: osobowego 
przylgnięcia do Boga, wiary wynikającej z jej aktów, czy wiary nadprzyro-
dzonej udzielonej podczas chrztu. Po nim swój referat zatytułowany „Wiara 
i małżeństwo w perspektywie współczesnej teologicznej myśli ewangeli-
ckiej” wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, który przybliżył zagadnienie 
wiary i małżeństwa występujące w myśli Marcina Lutra, Ewangelickim Ka-
techiźmie dla Dorosłych oraz w dialogu katolicko-ewangelickim. Ostatnim 
prelegentem I sesji był ks. dr hab. Bartosz Nowakowski, który wygłosił refe-
rat „Wykluczenie sakramentalności małżeństwa. Czy obojętność religijna 
naprawdę je ułatwia?”. Przybliżył on ewolucję katolickich poglądów na temat 
sakramentalności małżeństwa oraz zagadnienia związane z symulacją. Po 
wygłoszeniu trzech referatów miała miejsce ożywiona dyskusja, po której 
nastąpiła przerwa kawowa.
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Sesję drugą moderował ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, który po 
krótkim wprowadzeniu zaprosił prelegentów do stołu prezydialnego. W tej 
części sympozjum głos zabrali: ks. dr Maciej Kubala (Zawarcie małżeń-
stwa przez katolików bez celebracji Eucharystii i poza miejscem świętym. 
Naruszenie sacrum?) oraz ks. dr Andrzej Wójcik (Czy małżeństwo może 
być przeszkodą we wstąpieniu do Kościoła katolickiego? Doświadczenia 
ośrodka katechumenalnego). Pierwszy z prelegentów starał się odnaleźć 
miejsce dla sacrum i profanum małżeństwa, co krótko podsumował sło-
wami „Małżeństwa nie błogosławi się, żeby było święte, ale dlatego, że 
jest święte”. Drugi prelegent zestawił ze sobą dwa domniemania prawne 
występujące w kan. 1060 i 1150 KPK, po czym przybliżył kilka kazusów 
ze swojej praktyki duszpasterskiej związanych z tematem wystąpienia. Po 
tych kolejnych dwóch referatach był czas na dyskusję, po której sympozjum 
zostało podsumowane i zamknięte. 
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