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Tezy z prawa kanonicznego - 2002/2003 

(KURS LICENCJACKO-DOKTORANCKI) 

 

 

1. Ogólna charakterystyka reformy prawa w Katolickich Kościołach Wschodnich. 

2. Główne idee Konstytucji Jana Pawła II Sacri Canones promulgującej KKKW. 

3. Osoby zaproszone do uczestnictwa w życiu Kościoła. Kanoniczne pojęcie wiernego. 

4. Obowiązek pełnej wspólnoty z Kościołem Katolickim – kanoniczne wymogi. 

5. Kodeksowe uszeregowanie chrześcijan pozostających poza wspólnotą KKW. 

6. Katechumeni w KKKW. 

7. Obowiązki wobec wiary. Obowiązek trwania we wspólnocie. 

8. Obowiązek realizacji powołania do świętości w życiu wiernych świeckich. 

9. Realizacja obowiązku głoszenia zbawienia. Formy realizacji prawa do ewangelizacji. 

10. Relacje świeckich z duchownymi w Katolickich Kościołach Wschodnich. 

11. Prawo świeckich do otrzymywania pomocy duchowej. Prawo sprawowania kultu i 

prowadzenie życia duchowego w swoim Kościele sui iuris. 

12. Prawo do zgromadzeń i zakładania stowarzyszeń religijnych. Rodzaje działalności 

katolickiej. Płaszczyzny inicjatyw wiernych świeckich. 

13. Prawo do wychowania chrześcijańskiego. Wolność dotycząca nauk świętych. 

14. Prawo wiernych do swobodnego wyboru stanu życia. Zachowanie dobrego imienia i 

gwarancje dla osobistej intymności. 

15. Prawo do obrony i ochrony praw osobistych. Należne wsparcie Kościoła. 

16. Prawa i obowiązki świeckich: powołanie świeckich, wolność wyznania, 

uczestnictwo w świętej liturgii, prawo zdobywania wiedzy, przepowiadanie 

Ewangelii, powołanie małżeńskie, posługa w charakterze ekspertów, posługujący w 

Kościele. 

17. Prawo duchownego KKW do otrzymania urzędu – posługi – zadania. 

18. Prawo do wyboru celibatu. Istotne elementy w tradycji Katolickich Kościołów 

Wschodnich. 

19. Prawo do wyłącznego kierowania się normami partykularnymi w kwestii noszenia 

stroju duchownego. 

20. Prawo duchownego do korzystania z godności i odznaczeń. 

21. Prawo do odpowiedniego utrzymania. Prawo do ubezpieczenia i odpowiednich 

warunków socjalnych. 
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22. Prawo duchownych do zrzeszania się. Prawo do dorocznego odpoczynku. 

23. Prawo do świadczenia pomocy pasterskiej poza własną eparchią. 

24. Obowiązek głoszenia Królestwa Bożego. 

25. Obowiązek dążenia do doskonałości Chrystusowej. 

26. Obowiązek okazywania szacunku i posłuszeństwa. Relacje z biskupem 

eparchialnym. 

27. Obowiązek przyjęcia urzędu – posługi – zadania. 

28. Obowiązek stałej formacji intelektualnej i pastoralnej. 

29. Obowiązek świętego posługiwania w jedności. 

30. Obowiązek troski o powołania kapłańskie i zakonne. 

31. Postawa miłości czynnej i uszanowanie roli świeckich. 

32. Obowiązek powstrzymania się duchownych od czynności niestosownych i urzędów. 

33. Obowiązek wspierania pokoju, jedności i zgody. 

34. Obowiązek świadectwa przez proste i skromne życie. 

35. Obowiązek przebywania w swojej eparchii. 

36. Obowiązek troski o rozwój wszystkich Kościołów. 
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