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SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA
DYPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA
JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI
PROFESOROWI ANTONIEMU STANKIEWICZOWI
Dnia 18 maja 2007 roku w auli im. Jana Pawia II Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - odbyła się uroczy
stość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Prof. A ntoniem u Stankiewiczowi. Uroczystość
poprzedziła Msza św. koncelebrow ana w Kościele Niepokalanego
Poczęcia NMP, ul. Dewajtis 3, pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp.
Kazimierza Nycza.
Po odśpiew aniu - w auli UK SW - hymnu państwowego: Jesz
cze Polska nie zginęła, R ektor U niw ersytetu K ardynała Stefana
Wyszyńskiego - Ks. prof. dr hab. Ryszard R um ianek otworzył
uroczystą sesję prom ocyjną. Ksiądz R ektor - w im ieniu własnym
i Senatu UKSW - pow itał Ks. bp. prof. A ntoniego Stankiewicza
oraz przybyłych, dostojnych gości: J. E. Ks. A bp. K azim ierza Ny
cza - W ielkiego K anclerza UKSW, M etropolitę W arszawskiego;
J. E. Ks. Abp. Józefa Kowalczyka - N uncjusza A postolskiego
w Polsce; J. E. Ks. A bp. Stanisław a G ądeckiego - M etropolitę
Poznańskiego, W iceprzew odniczącego K onferencji E piskopatu
Polski; J. E. Ks. Bp. E dw arda D ajaczka - Biskupa diecezji zielo
nogórsko - gorzowskiej; J. E. Ks. Bp. Stanisław a Stefanka - Bi
skupa diecezji łomżyńskiej, D yrektora Instytutu Studiów nad R o
dziną w Łom iankach; J. E. Ks. Bp. Alojzego U rszulika - Biskupa
Seniora z Łowicza.
W śród przybyłych gości Ksiądz R ektor powitał również: p. prof.
dr hab. Zbigniewa Cieślaka - sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
p. dr inż. Olafa Gajla - podsekretarza stanu M EN; p. poseł Joannę
Fabisiak; p. M arka M artynowskiego - wicewojewodę mazowieckie
go, wraz z towarzyszącymi mu dyrektoram i; p. Zbigniewa Dubiela
- burm istrza dzielnicy Warszawa - Bielany; p. K acpra Pietrusiń
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skiego oraz p. M arka Kelm era - zastępców burm istrza dzielnicy
Warszawa - Bielany.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele świata
nauki i szkól wyższych: J. M. gen. brygady dr inż. A dam Sowa R ektor Wojskowej A kadem ii Technicznej w Warszawie; J. M. Prof.
dr hab. A ntoni Gajewski - Prorektor Akadem ii W ychowania Fi
zycznego w Warszawie; p. prof. H ubert H erm ans - z Uniwersytetu
w Nijmegen w Holandii; p. prof. dr hab. Jurij Sinkov - D ziekan
Wydziału Historycznego U niw ersytetu w Vinnycji na U krainie; p.
prof. dr hab. Jurij Laguna - z U niwersytetu w Vinnycji na U kra
inie. Przybyli również: oficjałowie sądów biskupich, w tym - Ks. dr
Stefan Kościk - oficjał Sądu M etropolitalnego w Warszaw; o. G a
briel Bartoszewski; p. M aria Okońska - współzałożycielka Instytu
tu Prymasa Wyszyńskiego; p. M arta Wójcik; prezesi spółek finan
sowych; prawnicy; dziennikarze; oraz goście zaproszeni przez L au
reata, pracownicy naukowo - dydaktyczni i adm inistracyjni oraz
studenci UKSW.
W swoim wystąpieniu Ksiądz Rektor Ryszard Rum ianek pod
kreślił, że najwyższa godność akademicka: doktorat honoris causa
nadaw ana jest osobom wybitnym, zasłużonym dla nauki, kultury,
czy życia społecznego. W ocenie Rady Wydziału Prawa Kanonicz
nego oraz Senatu UKSW - L aureat zasłużył na tę godność w spo
sób szczególny. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Prof. A ntoni Stan
kiewicz jest aktualnym Dziekanem Roty Rzymskiej, wybitnym
uczonym prawa kanonicznego, autorem wielu cennych publikacji
oraz „am basadorem ” Polski w Stolicy Apostolskiej.
N astępnie Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW - Ks.
prof. dr hab. Józef Wroceński odczytał uchwały Rady Wydziału
Prawa Kanoniczego oraz Senatu UKSW w sprawie nadania dokto
ratu honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Prof. A nto
niem u Stankiewiczowi.
W dalszej części uroczystości, głos zabrał Ks. prof. dr hab. Woj
ciech Góralski /Kierownik Katedry Kościelnego Prawa M ałżeń
skiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanoniczego UKSW /,
wygłaszając Laudację na cześć Jego Ekscelencji Księdza Biskupa
Prof. A ntoniego Stankiewicza. Prom otor nadania doktoratu hono
ris causa, ukazał osobę L aureata, jego wkład, dokonania i wpływ
na rozwój kanonistyki oraz kształtowanie orzecznictwa trybunałów
kościelnych. L aureat swoją posługę dla Kościoła, rozpoczął
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w Wyższym Sem inarium Duchownym Diecezji Gorzowskiej, na
stępnie jako absolwent K U L -u kontynuował swoją pracę naukową
na Wydziale Prawa K anonicznego ATK - w 1967 r. Skierowany
w 1969 r. na dalsze studia do Rzymu, rozpoczął pracę w Rocie
Rzymskiej. D nia 31 stycznia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował
L aureata - D ziekanem Roty Rzymskiej. W Kurii Rzymskiej
Ksiądz Biskup Stankiewicz łączy również inne funkcje, m.in.: konsultora Kongregacji ds. Duchowieństwa, sędziego Trybunału A pe
lacyjnego Państwa W atykańskiego. Jest cenionym wykładowcom
wielu uczelni rzymskich: Papieskiego U niwersytetu G regoriań
skiego - od 1980 r.; Studium R otalnego - od 1984 r.; U niwersytetu
Krzyża Świętego - w 1996 r.; Papieskiego Uniwersytetu Urbanianium - w latach 1999-2001. Papież Benedykt X V I dnia 15 listopa
da 2006 r. wyniósł L aureata do godności biskupiej, wyznaczając
mu stolicę tytularną Novapietra.
Dziekan Trybunału A postolskiego Roty Rzymskiej - jak dalej
P rom otor stwierdził - to wielki uczony - badacz, który cieszy się
prawdziwym autorytetem wśród kanonistów. Jego bogata tw ór
czość naukowa - szczególnie z zakresu kanonicznego praw a m ał
żeńskiego, prezentuje oryginalne myśli prawnicze, wypowiedziane
w niekonw encjonalnej form ie. L aureat posiada bogaty i wysoko
ceniony dorobek naukowy - głównie w języku włoskim i łaciń
skim, a Jego wydawane od ok. 29 lat wyroki, dzięki niezwykłej
wnikliwości, są studiow ane i kornentow ane przez wybitnych
przedstawicieli doktryny.
N astępnie, P ro m o to r przew odu odczytał treść dyplom u d o k 
torskiego. D yplom D o k to ra H onoris Causa nauk praw nych Jego
E kscelencji K siędzu Biskupowi Prof. A ntoniem u Stankiew iczo
wi wręczył J. M. K siądz R e k to r UKSW. W tym samym czasie,
c h ó r U niw ersytetu K ardynała S tefana W yszyńskiego, pod dy
rekcją Ks. Prof. dr hab. K azim ierza Szym onika - wykonał: G au
dę Ma ter Polonia.
Następnie J. M. R ektor UKSW Ks. prof. dr hab. Ryszard R um ia
nek poprosił J. E. Ks. Abp. Kazimierza Nycza - Wielkiego Kancle
rza UKSW o złożenie gratulacji Laureatowi w imieniu całej spo
łeczności UKSW. M etropolita warszawski, oprócz oficjalnych ży
czeń, podziękował Doktorowi Honoris Causa - za szczególny wy
m iar am basadorstwa oraz patriotyzmu, które w Stolicy A postol
skiej, od wielu lat w służbie Kościołowi spełnia.

28

DOKTORAT HONORIS CAUSA

[4]

Po oficjalnych gratulacjach i życzeniach, Dziekan Wydziału Pra
wa Kanoniczego UKSW - Ks. prof. dr hab. Józef W roceński wrę
czył Doktorowi Honoris Causa pam iątkową książkę autorstw a ks.
dr B. Nowakowskiego pt. „Wkład. Księdza Antoniego Stankiewicza
w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej
pod rządami Kodeksu Jana Pawła / / ”. Następnie chór UKSW wyko
nał utwór: Regina Coeli (Georges Aichinger).
Po części oficjalnej, zgodnie z tradycją, D oktor Honoris Causa
wygłosił wykład nt. „Eklektyk w aspekcie służby eklezjalnej w Koście
le”, w którym ukazał kanoniczny proces sądowy w aspekcie histo
rycznym. Na wstępie swojego wystąpienia, poddał analizie wskaza
nia soborowe i papieskiego m agisterium, które - jak podkreślił zakładają eklezjalny charakter instytucji kanonicznych, a więc rów
nież i sądowego procesu kanoniczego. Omawiając poszczególne
etapy ewolucji analizowanego procesu, wykazał istotę jego eklezjalności, która - jak zaznaczył - wynika z jego służebnej funkcji wobec
wymiaru sprawiedliwości eklezjalnej i kanonicznej. Po przedstaw ie
niu założeń sprawiedliwości kanonicznej, eklezjalnej - L aureat
przeszedł do omówienia zagadnień praktycznych, związanych z ka
nonicznym procesem małżeńskim. Nakreślił kolejno zalecenia,
wskazania ze strony Kościoła, aby wszelkie spory rozstrzygać,
w m iarę możliwości, ugodowo. Pojednanie zwaśnionych stron, zda
niem Księdza Biskupa, przywraca naruszoną kom unię eklezjalną
we wspólnocie wiernych i tym samym otwiera drogę do Komunii
Eucharystycznej.
Podsumowując swoją prelekcję - D oktor Honoris Causa Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Prof. A ntoni Stankiewicz - przywołał
słowa św. Am brożego, który stwierdził, że „sędzia nie rozstrzyga
według swego upodobania, ale według tego co jest sprawiedliwe,
aby jego osąd był oparty na praw dzie”. Stąd też, sprawiedliwe roz
strzyganie sporu musi być oparte na prawdzie obiektywnej, a ta da
je odpowiedź na główną tezę wykładu, że „eklezjalny, kanoniczny
proces sądowy - stanowi historycznie wypróbowane narzędzie
w służbie sprawiedliwości eklezjalnej”.
N a zakończenie swojego w ystąpienia D oktor Honoris Causa
wyraził wdzięczność za nadanie mu najwyższej godności akade
mickiej.
Po wykładzie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Prof. A ntoniego
Stankiewicza, odbyły się jeszcze dwie uroczystości. Pierwsza doty
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czyła wręczenia odznaczeń państwowych, druga zaś obejmowała
wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego.
Uroczystego zamknięcia uroczystości dokonał J. M. R ektor
UKSW, który podziękował wszystkim zgromadzonym w auli im. Ja 
na Pawła II za przybycie. N astępnie chór UKSW wykonał utwór:
Gaudeamus igitur.
H elem Pietrzak

