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Po raz pierwszy w historii SAWP KUL zostały wręczone Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz medale Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel Praw Bożych”. Ich pomysłodawcą był prof. Sitarz.
Laureatami Nagrody za 2017 r. zostali: ks. Skubiś, ks. Góralski, mec. Hambura,
zaś pierwszą nagrodzoną osobą w 2018 r. był prof. Raina.
Konferencję zakończyło spotkanie opłatkowe, podczas którego odczytano
Ewangelię według św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim. Następnie ks. Krukowski, jako honorowy przewodniczący SAWP KUL, złożył zgromadzonym życzenia, po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie.

Mirosław Sitarz

KONFERENCJA RUCHU EUROPA CHRISTI
„OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI”
BRUKSELA, 16 MAJA 2018 ROKU
Papież Jan Paweł II dnia 11 października 1988 r. na forum Parlamentu Europejskiego powiedział: „misją Kościoła jest głoszenie zbawienia w Chrystusie
wszystkim ludziom, niezależnie od aktualnych warunków historycznych, gdyż
to zadanie żadnych warunków wstępnych mieć nie może. A zatem, nie wychodząc poza zakres właściwej sobie kompetencji, Kościół uważa, że jego powinnością jest oświecanie i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez narody
w duchu wartości i zasad, jakie głosi on uważnie, wpatrując się w znaki czasu,
które każą przekładać na język zmiennych realiów życia nieprzemijające wymogi Ewangelii. Czyż Kościół mógłby nie interesować się budowaniem Europy,
skoro od stuleci żyje pośród tworzących ją narodów, które niegdyś doprowadził
do źródeł chrztu i dla których wiara chrześcijańska jest i pozostaje elementem
kulturowej tożsamości? […] Wszystkie prądy myślowe naszego starego kontynentu winny podjąć refleksję nad ponurymi konsekwencjami ewentualnego wy-
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kluczenia Boga z życia publicznego – Boga jako ostatecznego kryterium etyki
i najważniejszej gwarancji przeciw nadużyciom władzy człowieka nad człowiekiem”.
Wpatrując się w kierunek, w którym współcześnie zmierza Unia Europejska, 30 lat później, europosłowie Waldemar Tomaszewski, Mirosław Piotrowski
i Urszula Krupa wraz z ks. inf. dr. Ireneuszem Skubisiem – moderatorem Ruchu
Europa Christi oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich – dnia 16 maja 2018 r. zorganizowali w Parlamencie Europejskim w Brukseli (sala A5E2) konferencję Ruchu Europa Christi pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. W sympozjum uczestniczyło około 100 osób. Obrady były tłumaczone
symultanicznie.
Konferencję otworzyli europosłowie: prof. M. Piotrowski z Lublina, W. Tomaszewski z Wilna oraz ks. Skubiś. Organizatorzy nakreślili kontekst społeczno-polityczny, w jakim obecnie znajduje się Europa oraz podali cel konferencji,
stwierdzając, że odejście od fundamentów, jakimi są filozofia grecka, prawo
rzymskie i chrześcijaństwo z Ewangelią głoszoną przez objawionego Boga w Jezusie z Nazaretu, na których dotychczas była budowana cywilizacja łacińska,
grozi niebezpiecznymi konsekwencjami zarówno dla ludzi wierzących, jak i niewierzących.
Pierwszy referat wygłosił ks. Skubiś (honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”), który mówił na temat istoty Ruchu Europa Christi
i kolejnego organizowanego w tym roku Kongresu Ruchu Europa Christi w różnych miastach w Polsce i za granicą. Prof. Piotrowski przedstawił polityczny
wymiar Ruchu Europa Christi, natomiast europoseł W. Tomaszewski omówił
udział chrześcijan w życiu politycznym na przykładzie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Związku Chrześcijańskich Rodzin. Europoseł dr Urszula Krupa
scharakteryzowała zagrożenia rodziny płynące z ideologii gender. Przedmiotem
wystąpienia ks. dr. Jarosława Krzewickiego, rektora SWEiZ w Łodzi, było zagadnienie wolności sumienia w Europie. Redaktor Włodzimierz Rędzioch
przedłożył referat zatytułowany „Proces laicyzacji w Unii na przykładzie Francji”. Dr Bogusław Rogalski, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji,
obecnie doradca frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. międzynarodowych, zaprezentował referat zatytułowany „Islamizacja Europy zagrożeniem dla jej tożsamości”. Redaktor Mariusz Książek, dyrektor w Tygodniku Katolickim „Niedziela”, ukazał odniesienia do chrześcijaństwa w najważniejszych aktach normatywnych Unii Europejskiej. Kwestia prawa jako fundamentu
ładu społecznego była przedmiotem ostatniego referatu, który wygłosił ks. dr
hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.
Po referatach odbyła się dyskusja, w której udział wzięli m.in. deputowani
do Parlamentu Europejskiego – Jacek Saryusz-Wolski i Beata Gosiewska. Na
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zakończenie konferencji, organizatorzy podziękowali wszystkim prelegentom
i uczestnikom oraz poinformowali, że teksty referatów zostaną opublikowane.
Uwieńczeniem tego wydarzenia naukowego była Msza Święta sprawowana
w Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli, w której uczestnicy konferencji prosili
Trójjedynego Boga o błogosławieństwo w reewangelizacji Europy.

Igor Kilanowski

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„KONKORDATY POLSKIE
– HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ”
PŁOCK, 17 MAJA 2018 ROKU
Dnia 17 maja 2018 r., w 29. rocznicę przyjęcia przez Sejm PRL ustaw
o gwarancji sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, w książęcym mieście Płocku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość”.
Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zakład Kościelnego Prawa Rodzinnego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie objął patronatem
honorowym Jego Ekscelencja bp Piotr Libera, biskup diecezji płockiej.
Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, będące gospodarzem konferencji, stało się przez jeden dzień stolicą polskiego prawa kanonicznego i wyznaniowego. Aula Biskupów tutejszego Seminarium zgromadziła przedstawicieli
wszystkich kanonistycznych ośrodków akademickich w Polsce oraz, co ciekawe, młodzież ze szkół średnich: Liceum Ogólnokształcącego im. marsz. St. Małachowskiego w Płocku oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku.
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