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(STUDIA LICENCJACKO-DOKTORSKIE) 

 

 

1. Rozumienie i interpretacja pojęcia pozycja kanoniczno-prawna. 

2. Pojęcie wiernych w Kościele i nauce prawa kościelnego. Kodeksowe zróżnicowania. 

3. Formalne stopnie przynależności do Kościoła. 

4. Małżeństwo katechumenów i sprawa dopuszczenia do Komunii eucharystycznej 

strony niekatolickiej. 

5. Udział katechumenów w duchowych i sakramentalnych dobrach Kościoła. Zakres 

uprawnień i kościelnych zobowiązań. 

6. Zagadnienie ochrony praw podmiotowych w Kościele i jej wpływ na pozycję 

kanoniczną osoby w strukturze Ludu Bożego. 

7. Potrzeba i sposoby ochrony praw w społeczności eklezjalnej. 

8. Charakter sądowej ochrony praw w Kościele. 

9. Zabezpieczenie sprawiedliwości a prawda obiektywna i zasada słuszności 

kanonicznej. 

10. Kodeksowa ochrona praw osoby we wspólnocie Kościoła i przez Kościół. 

11. Prawo świeckie a kościelne normy opisujące obowiązki i prawa wiernego. 

12. Obowiązki i prawa wspólne wszystkim ochrzczonym (kan. 209-223). 

13. Motywy i racje do rezygnacji z wykonywania praw naturalnych i 

nadprzyrodzonych. 

14. Ochrona praw podmiotowych. 

15. Pozycja kanoniczna osób przekraczających normy moralne i społeczne. 

16. Istotne różnice między skłonnością a aktami osoby ludzkiej. 

17. Przesłanki biblijne i nauka objawiona jako fundament w ocenie realizowanych 

skłonności (np. psychoseksualnych). 

18. Istotne propozycje Kościoła: [miłość realizuje się w prawdzie, prawo do miłości i 

godnego traktowania]. 

19. Istotne propozycje Kościoła: [wolność wewnętrzna określa osobową 

odpowiedzialność, ewangeliczna droga życia]. 

20. Istotne propozycje Kościoła: [droga sakramentalnego nawrócenia, droga 

kierownictwa duchowego, formacja osób wolnych od uzależnień]. 

21. Istotne propozycje Kościoła: [istotne elementy programu duszpasterskiego]. 
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22. Istotne propozycje Kościoła: [osoby homoseksualne a ich zdolność do zawarcia 

małżeństwa]. 

23. Istotna wartość zgody małżeńskiej. 

24. Transseksualizm a ważność umowy małżeńskiej. 

25. Zagadnienie transwestytyzmu a ważność zgody małżeńskiej osób o takiej 

orientacji. 

26. Ważność umowy małżeńskiej osób homoseksualnych. 

27. Ocena kanoniczno-moralna biseksualizmu. Biseksualizm a ważność zgody 

małżeńskiej. 

28. Pomoc Kościoła w przywróceniu właściwej pozycji kanonicznej osób. 
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