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SPRAWOZDANIA
MIÊDZYNARODOWY KONGRES PRAWA KANONICZNEGO
ADMINISTRACJA W PRAWIE KANONICZNYM
(Warszawa, 1418 wrzenia 2011 r.)
W Warszawie, w dniach 1418 wrzenia 2011 roku, odby³ siê XIV Miêdzynarodowy Kongres
Prawa Kanonicznego. Organizatorem i gospodarzem by³ Wydzia³ Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, przy wspó³pracy Consociatio Internationalis
Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzib¹ w Rzymie. Kongresy Prawa Kanonicznego s³u¿¹ pog³êbieniu wiedzy w zakresie prawa kanonicznego, ale tak¿e promuj¹ tê dziedzinê wiedzy w danym
regionie wiata. Zorganizowany Kongres by³ powiêcony w³adzy wykonawczej i administracyjnej
w Kociele z wiod¹cym tematem: Administracja w prawie kanonicznym.
W sesji inauguracyjnej przemówienia wyg³osili m.in.: Jego Magnificencja Rektor UKSW
ks. prof. Henryk Skorowski, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który jest Wielkim
Kanclerzem kocielnych wydzia³ów UKSW, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, ks. prof. Patrick Valdrini, przewodnicz¹cy Consociatio
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. Odczytano tak¿e list Prezydenta RP, pana Bronis³awa Komorowskiego. Wyk³ad inauguracyjny, zatytu³owany Rozwój prawa administracyjnego
w obowi¹zuj¹cym systemie kanonicznym, wyg³osi³ bp prof. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru. Sesji przewodniczy³ ks. prof. Janusz Kowal.
Popo³udniow¹ sesjê powiêcon¹ podstawom historycznym i teologicznym poprowadzi³ prof.
Piero Antonio Bonet. Kolejne referaty wyg³osili: ks. prof. Józef Krukowski (Podstawy prawa administracyjnego w Kociele), prof. Carlo Fantappié (Administracja w Kociele od Corpus Iuris Canonici do Kodeksu z 1917) i ks. prof. Alejandro W. Bunge (Administracja w Kociele po Kodeksie
z 1917 r.). Po zakoñczonej dyskusji nad referatami, uczestnicy Kongresu rozeszli siê do grup jêzykowych, w których prezentowano komunikaty naukowe.
Wa¿nym wydarzeniem kolejnego dnia Kongresu by³o nadanie przez Uniwersytet Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego godnoci doktora honoris causa Jego Eminencji Ksiêdzu Kardyna³owi Peterowi Erdö, który jest arcybiskupem metropolit¹ EsztergomBudapeszt i prymasem Wêgier, jak równie¿ znakomitym kanonist¹.
Kolejn¹ sesjê poprowadzi³ ks. prof. Ariel David Busso i dotyczy³a ona wykonywania w³adzy
administracyjnej. Pierwszy referat w sesji wyg³osi³ prof. Salvatore Berlingò (Funkcja administracyjna a urzêdy kocielne), a kolejne: ks. prof. Józef Wroceñski (W³adza administracyjna zwyczajna
w³asna i zastêpcza), ks. prof. Stephan Bernard Haering (W³adza delegowana i w³adza na mocy
specjalnego upowa¿nienia). Sesjê zakoñczy³a dyskusja nad referatami.
W popo³udniowej sesji trzeciego dnia Kongresu, któr¹ poprowadzi³ prof. Paolo Moneta, tematem przewodnim by³y formy dzia³alnoci administracyjnej, akty i procedury. Jako pierwsza wyst¹pi³a prof. Francisca PérezMadrid z przed³o¿eniem Akt administracyjny, nastêpnie prof. Olivier
Echappé (Procedury administracyjne), oraz ks. prof. Damián Guillermo Astigueta (Wymierzanie
sankcji na drodze administracyjnej). Dalsza praca w grupach, wyst¹pienia z komunikatami naukowymi i dyskusja nad nimi zakoñczy³y sesjê.
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W sobotê 17 wrzenia pierwsz¹ sesjê powiêcon¹ gwarancjom i kontroli administracyjnej
poprowadzi³ prof. Giorgio Feliciani. Kolejno wyg³osili referaty: prof. Kurt Martens (Systemy nadzoru i kontroli) i ks. prof. Javier Canosa (Ochrona s¹dowa). Dyskusja nad wyst¹pieniami, a nastêpnie prezentacja komunikatów w grupach dope³ni³y sesjê. Popo³udniowe spotkanie poprowadzi³
ks. prof. Carlos Corral Salvador na temat Dzia³alnoæ administracyjna Kocio³a a porz¹dek pañstwowy. Z wyk³adami wyst¹pili: ks. prof. Miros³aw Sitarz (Kanoniczny akt administracyjny a porz¹dek pañstwowy), ks. prof. Helmuth Pree (U¿ytecznoæ instrumentów cywilnych w administracji
kocielnej: mo¿liwoci i granice). Dyskusja nad wyst¹pieniami zamknê³a sesjê.
Ostatniego dnia Kongresu obrady poprowadzi³ ks. prof. Patrick Valdrini. Wyk³ad koñcowy
przedstawi³ ks. prof. Wojciech Góralski (Funkcja administracyjna w ¿yciu Kocio³a). Nastêpnie
przemówienia koñcowe wyg³osili ks. prof. Józef Wroceñski i ks. prof. Patrick Valdrini.
Jêzykami oficjalnymi Kongresu by³y: polski, angielski, w³oski; wyst¹pienia na auli by³y równie¿ t³umaczone na jêzyk hiszpañski i niemiecki. Sesje plenarne, spotkania w grupach i liczne inne
okazje, np. w trakcie posi³ków, pozwala³y na szerok¹ dyskusjê i wymianê dowiadczeñ, gdy chodzi
o sprawy administracyjne w Kociele w ró¿nych czêciach wiata. W Kongresie uczestniczy³o ponad trzystu kanonistów z ca³ego wiata i Polski.
Program naukowy zosta³ ubogacony przez bankiet wydany przez Jego Eminencjê Kard. Kazimierza Nycza na czeæ nowego doktora honoris causa (kard. Peter Erdö) i znakomitych goci Kongresu. W sobotê 17 wrzenia uczestnicy Kongresu uczestniczyli w uroczystej Mszy w. w warszawskiej
katedrze w. Jana Chrzciciela, sprawowanej pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego.
Nastêpnie gocie przeszli na bankiet wydany na ich czeæ przez pani¹ prezydent Warszawy Hannê
GronkiewiczWaltz.
Ponadto, w trakcie Kongresu odby³y siê dwa spotkania stowarzyszeñ naukowych. Wieczorem
14 wrzenia mia³o miejsce walne zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. A do po³udnia
16 wrzenia zebrali siê cz³onkowie Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.
Gocie, którzy nie nale¿¹ do tego stowarzyszenia, mogli w tym czasie zwiedziæ Zamek Królewski
w Warszawie. W ramach oferty kulturalnej, wieczorem 16 wrzenia, uczestnicy Kongresu mogli
zwiedziæ Muzeum Powstania Warszawskiego lub udaæ siê na koncert zespo³u Mazowsze.
Miêdzynarodowy Kongres by³ zorganizowany wysi³kiem Wydzia³u Prawa Kanonicznego
w Warszawie. W znacznym stopniu, w pracach, koordynacji przygotowañ i wspó³finansowaniu
uczestniczy³ Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, którego czêci¹ jest ten wydzia³.
Po zakoñczeniu Kongresu, Wydzia³ Prawa Kanonicznego UKSW planuje zebraæ i opublikowaæ
materia³y kongresowe, przede wszystkim g³ówne referaty, ale tak¿e liczne komunikaty naukowe
wyg³oszone w tych dniach. Kongresy kanonistów umo¿liwiaj¹ nie tylko dyskusjê nad zaplanowanymi zagadnieniami, ale tak¿e nad innymi problemami, które pojawiaj¹ siê w trakcie obrad. S¹ one
ponadto inspiracj¹ do kolejnych publikacji zbiorowych i indywidualnych oraz s³u¿¹ dalszej refleksji naukowej nad obecnym stanem prawa kanonicznego.
Tematyka prawa administracyjnego w obowi¹zuj¹cym prawie kanonicznym wymaga ci¹g³ego pog³êbiania, aby normy prawa by³y nale¿ycie rozumiane i prawid³owo stosowane w ¿yciu codziennym. Tematyka prawa administracyjnego s³u¿y tak¿e porz¹dkowaniu relacji miêdzy Kocio³em i pañstwem. Ponadto, nale¿y stwierdziæ, ¿e administracja kocielna zawsze jest s³u¿ebna wobec
zasadniczej misji, któr¹ powierzy³ Kocio³owi Chrystus.
Ks. Arkadiusz Domaszk SDB
UKSW, Warszawa
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II MIÊDZYNARODOWE SYMPOZJUM RESOCJALIZACYJNE
(M³odzie¿owy Orodek Wychowawczy Towarzystwa Salezjañskiego
w Trzciñcu, 22 padziernika 2011 r.)
Wzorem pierwszego, udanego, spotkania pracowników orodków wychowawczoresocjalizacyjnych w formule sympozjum o tematyce resocjalizacyjnej, które mia³o miejsce 23.10.2010, zorganizowano kolejne, II Miêdzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne w M³odzie¿owym Orodku
Wychowawczym w Trzciñcu, w dniu 22.10.2011. Podjêta tematyka wychodzi³a naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, a sformu³owano j¹ jako: M³odzie¿ a uzale¿nienia  wspó³czesne wyzwania dla
m³odzie¿owych orodków wychowawczych. Poszukiwania naukowopraktyczne. Organizatorem sympozjum by³ Salezjañski Orodek Wychowawczy w Trzciñcu wraz z Instytutem Pedagogicznym
Wy¿szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie nad Wart¹. Inicjatywa
ta zosta³a objêta honorowym patronatem przez: Università Pontificia Salesiana (Papieski Uniwersytet Salezjañski w Rzymie)  Wydzia³ Wiedzy Edukacyjnej, Katedrê Psychologii Wychowawczej,
a tak¿e Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji. Sympozjum by³o zorganizowane z myl¹ o dyrektorach, wychowawcach,
terapeutach i osobach pracuj¹cych w m³odzie¿owych orodkach wychowawczych (MOW), naukowcach zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹, studentach i innych osobach zainteresowanych problematyk¹
uzale¿nieñ i radzenia sobie z ich skutkami w ramach pracy resocjalizacyjnej z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Za³o¿enia programowe konferencji zrodzi³y siê z braku zró¿nicowania w systemie placówek
typu MOW i w skutek praktyki coraz czêstszego kierowania do nich osób nieletnich z licznymi
problemami pozaresocjalizacyjnymi, w tym nieletnich eksperymentuj¹cych z substancjami psychoaktywnymi b¹d wprost od nich uzale¿nionych. Pedagodzy pracuj¹cy w tego typu placówkach
zmuszeni s¹ poszukiwaæ sposobów niesienia skutecznej pomocy wychowankom, dlatego stawiaj¹
otwarte pytania: Jak diagnozowaæ uzale¿nienia? Jak resocjalizowaæ w placówce izolacyjnej uzale¿nionych, którzy nie zawsze chêtnie poddaj¹ siê terapii? Jak uszczelniæ placówkê, by nie przemycano doñ substancji psychoaktywnych? Jak odnaleæ siê na styku dwóch wizji resocjalizacji w MOW
(orodek izolacyjny czy otwarta placówka wychowawcza)? A wreszcie, jakie programy profilaktyczne proponowaæ tym nieletnim oraz pozosta³ym wychowankom, w mniejszym stopniu dotkniêtym problematyk¹ uzale¿nieñ? Poszukuj¹c odpowiedzi na te pytania oraz w celu zapoznania siê
z aktualnymi badaniami naukowymi, a tak¿e dowiadczeniami praktyków, zaproponowano nastêpuj¹ce zagadnienia do rozwa¿enia: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK Kielce  temat dotycz¹cy
rodowiska wychowawczego: Zagro¿enia wynikaj¹ce z eksperymentowania m³odzie¿y ze rodkami
psychoaktywnymi; ks. dr Andrzej Drapa³a  prezes stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie  temat
dotycz¹cy osoby wychowanka: Uzale¿nienie m³odych ludzi od rodków psychoaktywnych  proponowane terapie; ks. prof. dr Zbigniew Formella SDB  UPS Rzym  temat dotycz¹cy osoby
wychowawcy: Zagro¿enia uzale¿nieñ osobowociowych w relacjach interpersonalnych wychowawcawychowanek.
Pierwsza sesja mia³a charakter wyst¹pieñ teoretycznych. Tematyka przewidzianych wyst¹pieñ
koncentrowa³a siê wokó³ triady wychowawczej: rodowisko wychowawcze  wychowanek  wychowawca w kontekcie uzale¿nieñ, z mo¿liwym odniesieniem do rodowiska wychowawczego trudnego (MOW). Po zakoñczeniu pierwszej sesji mia³a miejsce otwarta dyskusja, której moderatorem
by³ prowadz¹cy sesjê ks. dr Mariusz Chamarczuk SDB, prorektor ds. studiów WSD TS w L¹dzie.
W drugiej czêci, której moderatorem by³a mgr Ma³gorzata Wojsznarowicz, psycholog MOW
w Trzciñcu, mia³a charakter wyst¹pieñ praktycznych. Prelegenci podzielili siê problemami, z jakimi
spotykaj¹ siê w pracy w MOWach, a tak¿e dowiadczeniami i stosowanymi rozwi¹zaniami, zw³aszcza w odniesieniu do m³odzie¿y uzale¿nionej lub eksperymentuj¹cej ze rodkami psychoaktywnymi. Zaprezentowano nastêpuj¹ce wyst¹pienia: ks. mgr Tomasz Kocielny SDB, dyr. MOW w Trzciñcu

270

SPRAWOZDANIA

 M³odzie¿ uzale¿niona wymagaj¹ca interwencji specjalistów w praktyce MOW  uwarunkowania
organizacyjnoprawne; mgr Alicja Bê, terapeuta uzale¿nieñ MOW w Trzciñcu  Terapia wychowanków uzale¿nionych od substancji psychoaktywnych w warunkach MOW. Po zakoñczeniu wyst¹pieñ
mia³a miejsce dyskusja prowadzona przez moderatora drugiej sesji mgr Ma³gorzatê Wojsznarowicz.
Kolejna, trzecia czêæ mia³a równie¿ charakter wyst¹pieñ praktycznych. Zarysowano w niej
dwa konteksty uzale¿nieñ: rodowisko przestêpcze jako czynnik zwiêkszonego ryzyka w odniesieniu do uzale¿nieñ, a tak¿e rodowisko MOW, w którym stosuje siê profilaktykê II i IIIrzêdow¹.
Prelegenci podzielili siê dowiadczeniami pracy z m³odzie¿¹ ulicy, a niektórzy  pomys³ami przydatnymi do pracy w MOWach jako alternatywa z zakresu twórczej resocjalizacji. Wprowadzenia
w trzeci¹ sesjê dokona³ moderator ks. mgr Tomasz Kocielny, dyrektor MOW w Trzciñcu. Podczas
niej mia³y miejsce nastêpuj¹ce wyst¹pienia: mgr Marcin G³uszyk, wychowawca w MOW w Trzebie¿y,
wyk³adowca Dolnol¹skiej Szko³y Wy¿szej  Edukacja pozaformalna  wymiany m³odzie¿y jako
pomys³ na profilaktykê uzale¿nieñ w MOW; Christopher Occhicone (New Jersey, USA)  wiat
m³odzie¿y ulicy wobec problemów wiata (na przyk³adzie Haiti i Kenii); ks. Pawe³ Kryszkiewicz 
prob. Camden (USA)  Przestêpczoæ m³odych w rodowiskach miejskich USA (na przyk³adzie miasta Camden).
Po zakoñczeniu sesji odby³a siê dyskusja panelowa, któr¹ poprowadzi³ ks. prof. Zbigniew
Formella SDB z Rzymu. Podsumowania dokona³ pomys³odawca tego typu sympozjów, dyrektor
MOW w Trzciñcu, ks. mgr Tomasz Kocielny SDB. Nastêpnie, prowincja³ Inspektorii Pilskiej Towarzystwa Salezjañskiego ks. dr Marek Chmielewski SDB zwróci³ siê do zebranych, podkrelaj¹c
pozytywn¹ rolê tego typu spotkañ, jako miejsca wymiany wiedzy i dowiadczeñ, które mog¹ w praktyczny sposób prze³o¿yæ siê na pomoc m³odzie¿y uzale¿nionej. Zasugerowa³ równie¿, aby podj¹æ
próbê porównania, w ramach jednego z kolejnych sympozjów, efektów wysi³ków wychowawczoresocjalizacyjnych podejmowanych w orodkach wykorzystuj¹cych wartoci chrzecijañskie w procesie wychowawczym z tymi, które s¹ o nie ubo¿sze. Na zakoñczenie prowincja³ wrêczy³ dyplomy
awansu zawodowego pracownikom MOW w Trzciñcu.
II Miêdzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne w M³odzie¿owym Orodku Wychowawczym w Trzciñcu, podobnie jak w roku ubieg³ym, zgromadzi³o praktyków z ca³ego kraju, a wyk³adowców z ca³ego wiata. Przybyli oni m.in. z Kamionek Wielkich, Kielc, Polanowa, Poznania,
Rewala, Rzepczyna, Strzelna, Szczecina, Trzebie¿y, reprezentuj¹c niektóre aczkolwiek znacz¹ce
placówki wychowawcze w Polsce. rodowiska naukowe, których przedstawiciele zainteresowali
siê sympozjum, to: Rzym, Kielce, Gdynia, L¹d, Koszalin, S³upsk, Warszawa, Zielona Góra. Temat
uzale¿nieñ okaza³ siê celnym wyborem, poniewa¿ jest ¿ywym problemem wielu placówek. Uczestnicy zgodnie podkrelali, ¿e trzcinieckie sympozja s¹ potrzebne i odpowiadaj¹ na zapotrzebowanie
placówek MOW. Nie bez znaczenia jest te¿ atmosfera spotkania, która zachêca do nastêpnych sympozjów tego typu.
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB
UKSW, Warszawa
SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI
SEMINARYJNEGO CENTRUM PSYCHOLOGICZNOFORMACYJNEGO ADSUM
Osoby zaanga¿owane w pos³ugê wobec ciê¿ko chorych winny stale dbaæ o w³asn¹ formacjê
duchowomoraln¹, realizowan¹ z jednej strony na konferencjach i szkoleniach, a z drugiej  na
rekolekcjach, a tak¿e poprzez osobist¹ modlitwê, przede wszystkim do Ducha wiêtego, który jest
wiat³oci¹ sumieñ. Potrzeba tej permanentnej formacji (wyra¿ana wiele razy przy spotkaniach
osób zajmuj¹cych siê opiek¹ paliatywnohospicyjn¹) zrodzi³a pomys³ powo³ania do istnienia  w grudniu 2003 roku  przez Caritas Diecezji P³ockiej i Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego Se-
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minaryjnego Centrum PsychologicznoFormacyjnego ADSUM. Warto zaznaczyæ, ¿e na miejsce
wyk³adów, prelekcji, warsztatów wybrano  powo³any przez Biskupa P³ockiego prof. dr. hab. Stanis³awa Wielgusa w grudniu 2001 roku  Orodek CharytatywnoSzkoleniowy im. b³. Abpa A.J. Nowowiejskiego Caritas Diecezji P³ockiej w Popowie k/Warszawy.
Pierwszymi goæmi nowo oddanego do u¿ytku orodka, w dniach 15 maja 2002 r., byli uczestnicy kursu podstawowego opieki paliatywnohospicyjnej. Kursy te odbywa³y siê w orodku po
kilka w ci¹gu ka¿dego roku, a Caritas Diecezji P³ockiej by³a jedyn¹, która  przy wsparciu Akademii
Medycznych  je organizowa³a. Zajêcia prowadzili pracownicy naukowi Akademii Medycznych
w Gdañsku, Katowicach i Poznaniu pod kierunkiem prof. Jacka £uczaka, prof. Krystyny de Walden
Ga³uszko i dr Jadwigi Pyszkowskiej.
Oferta Seminarium skierowana zosta³a do osób pos³uguj¹cych w hospicjach i pracuj¹cych
w ró¿nych orodkach w Polsce z chorymi w stanach terminalnych. Patronat nad nowo powsta³¹ placówk¹ obj¹³ Biskup P³ocki prof. dr hab. Stanis³aw Wielgus  przewodnicz¹cy Rady Naukowej Episkopatu Polski. Kierownikiem naukowym w pierwszym roku funkcjonowania seminarium by³
ks. prof. dr hab. Józef Makselon z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od drugiego roku
kierownictwo naukowe obj¹³ prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz z Akademii Medycznej
w Bydgoszczy. W zajêciach uczestniczyli lekarze ró¿nych specjalnoci, pielêgniarki, psycholodzy,
pedagodzy, pracownicy socjalni, osoby duchowne, rehabilitanci i wolontariusze. Zajêcia odbywa³y
siê cztery razy w roku w dniach 1012 lutego, maja, sierpnia i listopada w latach 2004, 2005, 2006.
Pierwsze zajêcia w lutym 2004 roku mia³y cztery bloki tematyczne: pierwszy to Psychologicznomedyczne aspekty s³u¿by umieraj¹cemu. Zaprezentowane zosta³y nastêpuj¹ce wyst¹pienia:
ks. prof. dra hab. Józefa Makselona (Kraków)  Psychologiczne aspekty postawy wobec mierci,
dr Gra¿yny PrzybylskiejWendt (P³ock) Samotnoæ lekarza (te¿ miertelnika) wobec problemu mierci, prof. Aleksandra Araszkiewicza (Bydgoszcz)  Zaburzenia lêkowe , prof. Krystyny de Walden
Ga³uszko  krajowego konsultanta w zakresie opieki paliatywnej (Gdañsk)  Depresja w chorobach
nowotworowych, dr Barbary Czerskiej (Warszawa)  Emocje u terminalnie chorych, dr Jadwigi
Pyszkowskiej (Katowice)  Zagadnienia biomedyczne w opiece paliatywnej. To ostatnie zosta³o
poprowadzone z warsztatami, w których uczestniczy³y wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w seminarium. Po pónej kolacji odby³o siê spotkanie przy kominku z poezj¹ dr Gra¿yny PrzybylskiejWendt.
Filozoficznoduchowe aspekty s³u¿by umieraj¹cym to blok tematyczny drugiego dnia seminarium z referatami: ks. dr. Mariana Wandrasza ( Katowice)  Cz³owiek istota myl¹ca, prof. Jacka
£uczaka (Poznañ)  Sedacja w opiece paliatywnej z zajêciami warsztatowymi, ks. prof. Janusza
Nagórnego (Lublin)  Antropologiczny fundament opieki paliatywnej , ks. prof. Józefa Makselona
(Kraków)  Problemy lêku przed mierci¹, dr Wandy Pó³tawskiej (Kraków)  Oczekiwania chorych
umieraj¹cych, ks. dr. Jana Dziedzica (Kraków)  Hospicjum alternatyw¹ eutanazji, ks. dr. Antoniego Bartoszka (Katowice)  Komunikowanie prawdy w obliczu mierci. W czasie wieczornego spotkania dr Wanda Pó³tawska mówi³a o swoich prze¿yciach obozowych.
Moralne i etyczne problemy towarzyszenia umieraj¹cym to tematyka trzeciego dnia seminarium w bloku przedpo³udniowym, z referatami: dr Krystyny Klimek (Kraków)  Potrzeby duchowe
osób ciê¿ko i terminalnie chorych, ks. prof. Henryka Skorowskiego (Warszawa)  Wartoæ ¿ycia,
dr. Janusza Medera  prezesa Polskiej Unii Onkologii (Warszawa)  Oswoiæ lêk, prof. Stanis³awa
Pu¿yñskiego (Warszawa)  Eutanazja, ks. dr. hab. Jaros³awa Korala (Warszawa)  Hospicjum 
rozwijanie postaw spo³ecznych. Sesja popo³udniowa ostatniego dnia seminarium nosi³a tytu³: Zabezpieczenie towarzysz¹cych umieraj¹cym przed zespo³em wypalenia, a referaty w tej czêci wyg³osili:
dr Andrzej Wawrzyniec widerski (Siedlce)  Praca z emocjami w praktyce psychoonkologicznej,
prof. Wies³awa Ok³a (Lublin)  Wypalenie. Predyspozycje. Zapobieganie. W czêci komunikatów
zabrali g³os: ks. dr Jerzy Zaj¹c (P³ock)  Seminaryjne Centrum PsychologicznoFormacyjne ADSUM
w Popowie  cele i plany na najbli¿sze lata oraz dr Romana Antonowicz (Katowice)  Potrzeba
formacji pos³uguj¹cych w opiece paliatywnohospicyjnej.
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Na zakoñczenie uczestnicy otrzymali certyfikaty (pracownicy medyczni, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 padziernika 2004 r. w sprawie dope³nienia obowi¹zku zawodowego, za udzia³ w seminarium otrzymywali 14 punktów). W zajêciach seminaryjnych uczestniczy³o
w roku 2004 ponad 300 osób. Ka¿dy dzieñ seminarium rozpoczyna³ siê Msz¹ wiêt¹ z kazaniem
w kaplicy orodka. Zainteresowanie seminarium by³o tak du¿e, ¿e ju¿ w styczniu 2005 roku lista
uczestników na drugi rok zajêæ seminaryjnych we wszystkich terminach zosta³a zamkniêta.
Lêk w obliczu mierci i zwi¹zane z nim ró¿ne stany cz³owieka chorego i jego najbli¿szych
by³y wiod¹cym tematem Seminarium PsychologicznoFormacyjnego ADSUM w 2005 roku. Odby³o siê ono równie¿ cztery razy w ci¹gu roku, w dniach 911 lutego, maja, sierpnia i listopada.
Szczegó³owa tematyka to Medyczne aspekty walki z egzystencjalnym lêkiem umieraj¹cego
z referatami: dr Barbary Czerskiej (Warszawa)  Umieranie jako dowiadczenie cz³owieka, prof. Jacka
£uczaka (Poznañ)  Prawdziwe oblicze mierci i umierania (wyk³ad po³¹czony by³ z warsztatami) ,
prof. Lechos³awa Gapika (Poznañ)  Czynniki generuj¹ce lêk, prof. Aleksandra Araszkiewicza (Bydgoszcz)  Zwalczanie lêku cz³owieka umieraj¹cego po³¹czony z warsztatami, dr. Micha³a Skalskiego (Warszawa)  Zaburzenia snu. Wieczorem mia³a miejsce dyskusja zatytu³owana Bezlitoni w imiê
lêku i poprzedzona filmem Dowcip. Drugiego dnia, w którym prelegentami byli: prof. Krystyna de
Walden Ga³uszko (Gdañsk)  Depresja cz³owieka terminalnie chorego, dr Gra¿yna Przybylska Wendt
(P³ock)  Bezradnoæ jako nonik lêku , ks. dr Piotr Krakowiak (Gdañsk)  Ars morendi dzisiaj,
dr Maria Rogiewicz (Lublin)  Oswoiæ lêk, dr Janusz Meder (Warszawa )  Niesienie ulgi czy dokarmianie rozpaczy?  b³êdy w opiece nad cierpi¹cym lêk, skupiono siê wokó³ tematu Assistentia
Palliativa et Pastoralis. W czêci komunikatów g³os zabierali: ks. dr Wies³aw Szymañski (P³ock) 
Sprawy organizacyjne Seminarium i dr Jolanta Stok³osa (Kraków)  Potrzeba sta³ej formacji pos³uguj¹cych w hospicjach.
Ponad 300 uczestników seminarium, jak w roku poprzednim, to osoby pos³uguj¹ce chorym
w hospicjach domowych i stacjonarnych w ca³ej Polsce. Lekarze, pielêgniarki, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, rehabilitanci, duchowni i wolontariusze na co dzieñ opiekuj¹cy siê
chorymi i ich rodzinami, pog³êbiali nie tylko swoj¹ fachow¹ wiedzê, ale i formacjê. Uczestnicy
otrzymali certyfikat udzia³u w zajêciach seminaryjnych. Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê Msz¹ wiêt¹,
z kazaniem o formacji sumienia jako g³osu Boga w cz³owieku, w kaplicy orodka w Popowie.
Rok 2006 by³ trzecim rokiem funkcjonowania Seminarium. Program wyk³adów, prelekcji i prezentacji obejmowa³ m.in. objawy stanu terminalnego z punktu widzenia ró¿nych dziedzin medycyny.
Prelegenci przekazywali tak¿e wiedzê z zakresu psychologii i bioetyki, konieczn¹ w pracy z nieuleczalnie chorymi.
Problematyka wyk³adów i warsztatów to Trud odchodzenia z referatami: o. prof. Jacka Salija
(Warszawa)  Zmartwychwstanie, prof. Joanny Górnickiej (Warszawa)  Sztuka istnienia, ks. dr. Bogdana Czupryna (P³ock)  Sens ¿ycia  sens mierci, prof. Waldemara Szelenberga (Warszawa) 
Emocje okresu odchodzenia jako element procesu samorealizacji, dr. Micha³a Skalskiego (Warszawa)  Zaburzenia snu, prof. Jacka £uczaka (Poznañ)  Walka z bólem w chorobie nowotworowej
oraz dolegliwociami oko³o nowotworowymi jako warunek skutecznoci terapii przeciw lêkowej,
prof. Krystyny de Walden Ga³uszko (Gdañsk)  Uwalnianie od lêku w poszczególnych fazach choroby nowotworowej (po tym wyk³adzie zaproponowano uczestnikom studium warsztatowe). Jak
w latach poprzednich, na zakoñczenie zajêæ wrêczono ponad 300 uczestnikom certyfikaty udzia³u
w seminarium.
Sprawami organizacyjnymi i przygotowaniem poszczególnych zajêæ w ramach seminarium
zajmowali siê: ze strony Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego: prezes dr Jolanta Stok³osa
i vce prezes dr Romana Antonowicz, ze strony Caritas Diecezji P³ockiej: ks. dr Jerzy Zaj¹c  dyrektor
Caritas diecezjalnej i ks. dr Wies³aw Szymañski. Refleksja naukowa prowadzona w ramach seminarium dotyczy³a zarówno p³aszczyzny naturalnej, jak i nadprzyrodzonej. Spotkanie myli personalistycznej z teologiczn¹ jest cech¹ charakterystyczn¹ wielu konferencji i seminariów powiêconych
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opiece paliatywnej. Bardzo czêsto refleksja nad cz³owiekiem, jego cierpieniem, umieraniem i mierci¹
prowadzi do refleksji nad tajemnic¹ Boga, umo¿liwiaj¹c odkrycie osoby Jezusa Chrystusa, w którym najpe³niej objawia siê istota cz³owieczeñstwa.
Jeszcze jedno dopowiedzenie. Na czwarty rok funkcjonowania Seminarium (2007) zaplanowano dwa bloki tematyczne. Pierwszy zatytu³owany: U progu mia³ obejmowaæ wyk³ady i warsztaty: o. prof. Jacka Salija (Warszawa)  mieræ ostatni etap ludzkiego ¿ycia, prof. Krystyny de Walden
Ga³uszko (Gdañsk)  Rozstania, prof. Jacka Wciórki (£ód)  Z g³êbi ludzkiego bólu, prof. Aleksandra Araszkiewicza (Bydgoszcz)  Lêk cz³owieka chorego i jego otoczenia w ostatnim etapie
¿ycia oraz warsztaty prowadzone przez ks. Andrzeja Dziedziula i dr Mariê Rogiewicz. W drugim
bloku tematycznym: Umieranie referaty wyg³osiæ mieli: prof. Zygfryd Juczyñski (Warszawa) 
Cierpienie, prof. Jacek £uczak (Poznañ)  Umieraj¹cy sam czy samotny, ks. dr Bogdan Czupryn
(P³ock)  Filozofia mierci, a warsztaty prowadzone ma³y byæ przez ks. dr. Antoniego Bartoszka
(Katowice) i dr Jolantê Markowsk¹ (Katowice).
Zaplanowane na rok 2007 wyk³ady seminaryjne nie dosz³y do skutku, a przerwana dzia³alnoæ
nie doczeka³a siê kontynuacji w ¿adnej innej formie. Obecnie szeroko omawiana jest nowa sytuacja, w której znalaz³y siê orodki paliatywnohospicyjne i odnosi siê wra¿enie, ¿e myl poszanowania cz³owieka chorego i cierpi¹cego zesz³a na dalszy plan. Szkoda zatem, ¿e brakuje orodka
kszta³tuj¹cego zdrowe podejcie do problemu  podejcie budz¹ce wra¿liwoæ otoczenia pos³uguj¹cego chorym i szkoda, ¿e tak prê¿ne i owocne dzie³o, jakim by³o opisane Seminaryjne Centrum
PsychologicznoFormacyjne ADSUM, umar³o w wyniku decyzji personalnych.
Ks. Jerzy Zaj¹c
WYK£AD MARGUERITE A. PEETERS
ZORGANIZOWANY NA WYDZIALE PRAWA KANONICZNEGO UKSW NA TEMAT
WIATOWA ETYKA POSTMODERNISTYCZNA I DEKONSTRUKCJA MODERNIZMU 
WYZWANIE DLA PRAWA W TRADYCJI JUDEOCHRZECIJAÑSKIEJ
(Warszawa, 20 padziernika 2011)
Dnia 20 padziernika 2011 r., w Warszawie przy ulicy Dewajtis 5, na zaproszenie W³adz Wydzia³u Prawa Kanonicznego UKSW, w osobach Ksiê¿y Profesorów Józefa Wroceñskiego i Henryka
Stawniaka, goci³a Dyrektor Instytut Dynamiki Dialogu Miêdzykulturowego (Institute for Intercultural Dialogue Dynamics) z siedzib¹ w Brukseli, Prof. vissiting Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie,
Pani Marguerite A. Peeters. Zaproszona wyg³osi³a wyk³ad pt. wiatowa etyka postmodernistyczna
i dekonstrukcja modernizmu  wyzwanie dla prawa w tradycji judeochrzecijañskiej.
Wspó³organizatorami pobytu Pani Peeters w Polsce byli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk
Hoser, Siostra Dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek Andrzeja Cecylia Bia³a, wydawca publikacji Pani M.A. Peeters w Polsce oraz ni¿ej podpisana. O spotkaniu informowa³o Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy za spraw¹ Pani red. Agnieszki Piwar, Nasz Dziennik za spraw¹ Pañ red. Beaty Falkowskiej i Agnieszki ¯urek, telewizja internetowa Razem TV za spraw¹ jej Prezesa red. Mateusza Dzieduszyckiego, który w 2007 roku zaprosi³ mnie na pierwsze spotkanie z M.A. Peeters.
Owocem tamtego spotkania by³o podjêcie wspó³pracy wydawniczej Pani Peeters z Wydawnictwem
Sióstr Loretanek przy zaanga¿owaniu Pani Ewy Polak Pa³kiewicz i Ks. Prof. T. Guza, zaproszenie
Pani Peeters w listopadzie 2010 do TV TRWAM i Radia Maryja, w 2011r  internetowej telewizji
Razem, na spotkanie w KAI oraz wywiadów w Naszym Dzienniku, Tygodniku Idziemy, wyk³adów  audio na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, niepoprawne radio.pl.
Wszystkich obecnych przywita³ oraz poprowadzi³ wspóln¹ modlitwê Prodziekan Wydzia³u Prawa Kanonicznego, Ksi¹dz Prof. dr hab. Henryk Stawniak. Nastêpnie, Dziekan Wydzia³u Prawa Kanonicznego Ksi¹dz Profesor dr hab. Józef Wroceñski skierowa³ s³owa powitania do Pani M.A. Peeters,
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do Ksiêdza Prof. dr hab. Tadeusza Guza, do Pani Agnieszki Kury (t³umacza jêzyka francuskiego),
do zaproszonych goci oraz do publicznoci licznie zgromadzonej w Auli im. Jana Paw³a II.
Wprowadzaj¹c w wyk³ad Pani Peeters, Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Guz podj¹³ problem Radykalizacja marksizmuleninizmu  Nowa Lewica. W ten sposób nawietli³ filozoficzny kontekst i ideowe
ród³a dekonstrukcji prawa oraz rzeczywistoci przez now¹ globaln¹ postmodernistyczn¹ etykê,
zdiagnozowan¹ i opisan¹ przez Pani¹ M.A. Peeters.
Pani Peeters podziêkowa³a organizatorom za zaproszenie i w trakcie w 1,5godzinnego wyst¹pienia dokona³a charakterystyki wiatowej etyki postmodernistycznej. Wskaza³a na s³owa klucze,
nowy jêzyk, którym siê pos³uguje ta nowa globalna etyka, wypracowana przez in¿ynierów spo³ecznych, tzw. ekspertów nale¿¹cych do postmodernistycznej inteligencji Zachodu.
Pani Peeters przypomnia³a, ¿e chocia¿ w 1989 Zachód og³asza³ triumf swojej demokracji, to
w rzeczywistoci znajdowa³a siê ona stanie zupe³nej dekadencji. W tamtym czasie ONZ zaczê³a
budowaæ nowy wiatowy konsensus. Jego za³o¿enia ugruntowa³y kolejne wiatowe konferencje
ONZ lat 90tych, które wyznaczy³y g³ówne kierunki tych przedsiêwziêæ. W ten sposób w³adzê
polityczn¹ uzyska³o zarz¹dzanie globalne oraz nowa etyka i jej nowomowa. Od tamtej pory, nowy
system semantyczny jest narzucany niepostrze¿enie we wszystkich kulturach, a wraz nim jest niesiona nowa etyka.
Ten nowy jêzyk  jak podkreli³a Prelegentka  operuje sformu³owaniami takimi jak np.: wolnoæ wyboru, prawo wyboru, prawa dzieci, uczestnictwo dziecka, parlament dzieciêcy, wychowanie przez rówieników, jakoæ ¿ycia, dobre samopoczucie, trwa³y rozwój, zrównowa¿ony rozwój,
wzrastanie, dobre zarz¹dzanie, problemy globalne, ró¿norodnoæ kulturowa, obywatele wiata, gender,
zasady partnerstwa, zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne, wybór nieformalny, brak dyskryminacji, etyka wiatowa etc. Za pomoc¹ w³anie takich wyra¿eñ ten nowy jêzyk przynosi w sobie
nowe globalne normy w dziedzinie polityki i kultury  wywodz¹ce siê z rewolucji kulturowej
1968 roku oraz sekularyzacji Zachodu. Pani M.A. Peeters wskaza³a, ¿e aktualnie prze¿ywamy globalizacjê zachodniej apostazji.
Prelegentka zauwa¿a, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ tej nowej ideologii, której nale¿y przeciwstawiæ jêzyk judeochrzecijañskiego Objawienia i etykê chrzecijañsk¹, jest d¹¿enie do stworzenia
nowej rzeczywistoci wczeniej nie istniej¹cej, która powsta³a w umys³ach in¿ynierów spo³ecznych. Ta nowa postmodernistyczna rzeczywistoæ odpowiada koncepcji o transkreacji Nietschego,
a wed³ug wspó³inspirujacej ruch gender w Stanach Zjednoczonych Judith Butler jest mo¿liwa do
osi¹gniêcia przez tzw. jêzyk doskona³y, tj. taki, który usi³uje stworzyæ rzeczywistoæ, której jeszcze
nie ma.
Badania Pani Peeters ukazuj¹, ¿e np. problematyka niesiona ze s³owem gender chce powo³aæ
do istnienia rzeczywistoæ ma³¿eñstw homoseksualistów, po prostu stosuj¹c sformu³owania nale¿¹ce do tego nowego jêzyka. Z kolei, w przeciwieñstwie do wspólnego wszystkim jêzyka Objawienia
inspirowanego przez Boga, odwo³uj¹cego siê do prostej i jasnej rzeczywistoci, ta nowa etyka i jej
nowomowa jest z³o¿ona, abstrakcyjna i wewnêtrznie sprzeczna. Przeciwstawia siê s³owom pochodz¹cym z Objawienia judeochrzecijañskiego, takim jak: kobieta, mê¿czyzna, ojciec, matka, ma³¿onek, ma³¿eñstwo, rodzina, ³ono matczyne, poczêcie, dobro, z³o, prawda, stworzenie, nadzieja,
prawo, czystoæ, wiêtoæ, wiecznoæ, s³u¿ba, zbawienie, pe³nia, szczeroæ, uczciwoæ. W konsekwencji, jêzyk Objawienia jest ca³kowicie nieobecny w globalnej nowomowie, która np. zamiast
o ma³¿onkach mówi o partnerach, zamiast o komplementarnoci mê¿czyzny i kobiety, mówi o równouprawnieniu p³ci etc. Uczona zauwa¿a, ¿e w ten sposób nowa globalna etyka dokonuje ponadto
zniesienia prawowitych hierarchii, np. pe³nego mi³oci autorytetu rodziców w stosunku do dzieci.
Charakterystyczne dla nowej etyki s¹  zdaniem Peeters  jej laicyzm, scjentyzm oraz gnostycyzm, na który wskazuje powstanie koniecznoci powo³ywania ekspertów jako poredników, poniewa¿ racjonalne odkrycie i poznanie tych norm nie jest mo¿liwe  równie¿ dla decydentów. Ta nowa
etyka jest równie¿ pesymistyczna i bez nadziei, poniewa¿ nie proponuje pozytywnej wizji rzeczy-
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wistoci (koncentruje siê na zagro¿eniach zwi¹zanych z degradacj¹ rodowiska, z niechcian¹ ci¹¿¹,
z przemoc¹ seksualn¹, z zapobieganiem ci¹¿y, z jakoci¹ ¿ycia). Usi³uje ona zaj¹æ ca³¹ przestrzeñ
kultury i eliminowaæ nadziejê. W konsekwencji, dzisiaj na Zachodzie ludzie prze¿ywaj¹ pustkê.
M. Peeters zaznacza, ¿e ta etyka jest ponadto utopijna, poniewa¿ obiecuje cele nierealistyczne,
tj. jakoæ ¿ycia dla wszystkich, zdrowie dla wszystkich, przewidywalny system finansowy, równoæ
p³ci, zdrowie reprodukcyjne dla wszystkich. Tê etykê cechuje równie¿ freudomarksizm i tutaj 
wed³ug Prelegentki  zaznacza siê wp³yw H. Marcusa ze szko³y frankfurckiej, jednego z ojców
rewolucji obyczajowej z maja 1968 roku, który chcia³ proklamowaæ spo³eczeñstwo nierepresyjne,
w którym popêdy seksualne stan¹ siê zasadami polityki. On og³osi³ rewolucjê spo³eczn¹ i zainspirowa³ j¹. Zbudowana na tej koncepcji etyka nowego wiatowego konsensusu ma równie¿ charakter
i jêzyk normatywny. W zwi¹zku z tym, w sposób ukryty, wp³ywa na reinterpretacjê prawa miêdzynarodowego oraz wytworzenie nowych praw. W nastêpstwie tego faktu, konstytucje pañstw, przyjête
po powstaniu tego nowego konsensusu, zawieraj¹ jego elementy, a stworzone mechanizmy kontroli
sprawdzaj¹, czy s¹ stosowane (np. statystyki zastosowania równoci p³ci i tu np. wskaniki postêpu).
Jak zauwa¿a Pani Peeters, innymi cechami istotnymi nowej etyki jest nietolerancja wobec
projektów, które nie obejmuj¹ tematyki gender, oraz holizm, który przemienia pojêcia od wewn¹trz.
W rezultacie, ka¿dy z elementów tej nowomowy jest holistyczny. I jako taki jest u¿yty jako technika
manipulacji, która pod nazw¹ pokojowego wspó³istnienia chce ³¹czyæ dzia³ania moralnie sprzeczne
(np. zdrowie reprodukcyjne, tj. zbiór elementów, z których niektóre s¹ dobre, np. opieka nad kobiet¹, która rodzi, i z³e np. stworzenie powszechnego dostêpu do rodków antykoncepcyjnych, aborcji
bez ryzyka, powszechny dostêp do in vitro, do sterylizacji na ¿yczenie; z kolei, np. zrównowa¿ony
rozwój ma trzy sk³adniki z ró¿nych dziedzin: wzrost gospodarczy, ochrona rodowiska, równoæ
spo³eczna). W holizmie zaznacza siê wp³yw lobby feministycznego i aborcyjnego rewolucji kulturowej. Mo¿na w nim znaleæ wyt³umaczenie sukcesu nowego konsensusu globalnego, który od
Konferencji w Kairze w 1994 roku, która zaproponowa³a holistyczne ujêcie rodziny, wprowadza
szersze od tradycyjnego rozumienia pojêcie rodziny w ró¿nych formach. Mieci ono w sobie: zarówno rodzinê tradycyjn¹  jeden mê¿czyzna i jedna kobieta, którzy zawarli zwi¹zek ma³¿eñski
i maj¹ dzieci, jak równie¿ zwi¹zki nie bêd¹ce ma³¿eñstwem we w³aciwym tego s³owa znaczeniu,
tj. takie, gdzie matka i ojciec s¹ stanu wolnego lub rodziny s¹ odtworzone, czyli ka¿dy ¿yje z kolejnymi partnerami oraz z ich dzieæmi z poprzednich zwi¹zków i tzw. zwi¹zki homoseksualne.
M.A. Peeters ukaza³a, ¿e w nastêpstwie rewolucji kulturowej dokona³a siê rewolucja polityczna o zasiêgu ogólnowiatowym, w którym osoby, rodziny, przedsiêbiorstwa, religie, organizacje
staj¹ siê partnerami w zarz¹dzaniu globalnym, którego etyka jest definiowana przez ekspertów.
Ponadto, odgórnie generowane s¹ problemy, np. klimatyczne, terroryzm, etc. Tym sposobem, owo
zarz¹dzanie przez ekspertów samo siê umieszcza ponad rz¹dami poszczególnych pañstw, narzucaj¹c swoje koncepcje i cele. Usi³uje stworzyæ wiêzi miêdzy zarz¹dzaniem globalnym a poszczególnymi jednostkami, pomijaj¹c naturalne wiêzi rodziny, religii. Jak zaznacza Prelegentka, jest to cecha charakterystyczna systemu totalitarnego, który awansuje z determinacj¹, lecz tym razem nie
pos³uguje siê przemoc¹, natomiast dokonuje siê za porednictwem jêzyka, kultury i nowych mechanizmów podejmowania decyzji, które wywodz¹ siê z socjologii, psychologii i nowej wiedzy uzyskanej przez nauki o cz³owieku.
Konkluduj¹c, M.A. Peeters twierdzi, ¿e z powodu wymienionych przyczyn wyzwaniem dla
prawa w tradycji judeochrzecijañskiej jest rezygnacja z tego dwuznacznego jêzyka, poniewa¿ jest
on przyczyn¹ takiej sytuacji, ¿e wewn¹trz praw cz³owieka, wewn¹trz demokracji, znajdujemy siê
w stanie walki i napiêcia. W zwi¹zku z tym, potrzebny jest wysi³ek, by wskazaæ na zamierzenia tej
walki, bo  tak jak tego dowodzi historia Zachodu  istnieje zwi¹zek miêdzy rewolucj¹ kulturow¹ a
utrat¹ wiary. Wskazuje na to tendencja zainicjowana w XVIII, prowadz¹ca przez modernizm do
postmodernizmu, polegaj¹ca na destabilizacji prymatu, jaki Zachód dawa³ rozumowi. W to miejsce
pojawi³a siê lepa wiara we wzrost gospodarczy, w dokonania nauki i techniki, eliminowanie zna-
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czenia i umi³owania prawdy oraz rzeczywistoci, jakby rzeczywistoæ mo¿na by³o interpretowaæ
bez zwi¹zku z prawd¹, wed³ug w³asnego indywidualnego wyboru, równie¿ niekonsekwentnego i
sprzecznego.
Pani Peeters s¹dzi, ¿e skoro diagnozujemy, ¿e rzeczywistoci danej przez Boga zosta³a przeciwstawiona rzeczywistoæ rozumiana jako konstrukt spo³eczny  to mamy wiadomoæ, ¿e w tej
perspektywie wszystko mo¿na skonstruowaæ moc¹ ludzkiego wysi³ku: etykê, prawo, pokój. W tej
konstrukcji jest tak, jakby nic nie by³o dane, lecz istnia³o samo w sobie, jakby nie by³o Stwórcy,
jakby nie istnia³ zamys³ Opatrznoci. W konsekwencji, absolutyzuje siê wolnoæ wyboru tak, ¿e
mo¿na j¹ wykorzystywaæ wbrew temu, co rzeczywiste. Wolnoæ zostaje przemieniona w prawo.
W rezultacie przechodzi siê do irracjonalnoci.
Zdaniem Pani Peeters, wyzwanie dla katolików polega na tym, by ponownie odkryæ wezwanie
dane nam od Boga ju¿ w Ksiêdze Rodzaju oraz by ponownie pojednaæ mê¿czyznê z kobiet¹, obywateli z matk¹ i ojcem, których rozwiod³a rewolucja francuska, ochronê rodowiska naturalnego ze
wskazaniami zawartymi w Objawieniu. Powinno nast¹piæ jeszcze wiele innych pojednañ miêdzy
stworzeniami, które wed³ug Bo¿ego planu mia³y pozostawaæ ze sob¹ w relacjach osobowych i s³u¿ebnych, a nie w stanie porozrywanych wiêzi oraz w egzystencjalnym konflikcie.
Na zakoñczenie swojego wyk³adu, Pani Peeters ponownie nawi¹za³a do Objawienia, przypominaj¹c, ¿e w Apokalipsie jest mowa o mierci bestii, która potem znowu powsta³a do ¿ycia i ca³y
wiat oddawa³ jej czeæ zachwycony, ¿e bestia na nowo o¿y³a. Ten fragment Pani Peeters skojarzy³a
z pozorn¹ mierci¹ komunizmuleninizmu i jego przemian¹ w now¹ etykê wiatow¹, która faktycznie ju¿ siê rozprzestrzeni³a na ca³y wiat i zagra¿a istnieniu wszystkich kultur oraz wierze wszystkich narodów.
Po wyk³adzie Gocia, Prodziekan Wydzia³u Prawa Kanonicznego UKSW Ksi¹dz Prof. dr hab.
Henryk Stawniak zaprosi³ wszystkich do dyskusji, na któr¹ organizatorzy przewidzieli 45 minut.
W tym czasie kilka osób sporód publicznoci zada³o nastêpuj¹ce pytania: czy  zdaniem Pani Peetres
 za t¹ now¹ etyk¹ stoi dzia³alnoæ masonerii?, czy nowomowê mo¿na stosowaæ podobnie jak to
czyni¹ misjonarze, którzy  ewangelizuj¹c  nie znosz¹ zwyczajów lokalnych?, czy uprawnione
jest zastosowanie pojêcia judeochrzecijañski, skoro z pism filozofów ¿ydowskiego pochodzenia
dowiadujemy siê o ich wielkiej niechêci do osoby Chrystusa i chrzecijan?
Na powy¿sze pytania Pani Peters udzieli³a odpowiedzi. Stwierdzi³a, ¿e poniewa¿ ona sama nie
dysponuje rodkami pozwalaj¹cymi zbadaæ, czy to masoneria jest twórc¹ tej nowej etyki, to mo¿e powiedzieæ jedynie, ¿e cele masonerii pokrywaj¹ siê z celami, do których zmierza nowomowa
i nowa globalna etyka. Jednoczenie, Pani Peters wskaza³a, ¿e istnieje kilka centrów na wzór siedmiog³owej bestii, które maj¹ wspólne cele. Odpowiadaj¹c na pytanie o mo¿liwoæ oswojenia
nowomowy, wykluczy³a takie dzia³anie, argumentuj¹c wskazaniem na istnienie sprzecznoci miêdzy nowomow¹ a jêzykiem Objawienia. Nowomowa ma zniszczyæ jêzyk Objawienia i z tego powodu jest pomylana tak, ¿eby  dzia³aj¹c systematycznie  tego dokonaæ. Z kolei, Pani Peters  odnosz¹c siê do pytania o zasadnoæ zastosowania pojêcia judeochrzecijañski  wyjani³a, ¿e chodzi
przecie¿ o pojêcia zawarte w Pimie wiêtym nie tylko Nowego, ale tak¿e Starego Testamentu, a te
pozostaj¹ wspólne dla tradycji ¿ydowskiej i chrzecijañskiej. tj. mê¿czyzna, kobieta, matka, ojciec,
sprawiedliwoæ, mi³oæ, Bóg etc. W ten sposób podtrzyma³a zasadnoæ zastosowania pojêcia judeochrzecijañski.
Po dyskusji, Prodziekan Wydzia³u Prawa Kanonicznego Ksi¹dz Prof. dr hab. Henryk Stawniak podsumowa³ ca³oæ spotkania, podziêkowa³ Prelegentom, Dziekanowi Wydzia³u Prawa Kanonicznego, Pani T³umacz, publicznoci oraz zaproszonym gociom. W szczególny sposób podkreli³
obecnoæ Pana Prof. dr hab. Lucjana Pieli, Pani red. Ewy Polak Pa³kiewicz, Ks. dra Romana Piwowarczyka, Pani red. Marzeny Deresz, Pana red. Mateusza Dzieduszyckiego, Pana Marka Gizmajera
oraz pani Lidii Ujazdowskiej radnej Powiatu ZachodnioWarszawskiego.
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