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(STUDIA LICENCJACKIE ROK I -II) 

 
PRAWO NATURALNE JAKO FUNDAMENT DLA NORM KANONICZNYCH. 

1. Pojęcie prawa Boskiego i prawa naturalnego [por. KKK nr 1954-1960, 2036, 

2070-2071]. 

2. Przymioty prawa naturalnego – cechy prawa: powszechność, niezmienność i 

poznawalność [por. Veritatis splendor nr 51-53]. 

3. Prawo naturalne i Dekalog – jako wyjątkowa manifestacja prawa naturalnego. 

W jaki sposób uniwersalna moralność ludzka zostaje oświecona przez 

nadprzyrodzone Objawienie? 

4. Natura i prawo naturalne. Do czego prowadzi pojmowanie natury w sensie 

naturalistycznym lub w sensie materialistycznym? 

5. Kompetencje Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w kwestii prawa naturalnego: 

w jakim zakresie posiada uprawnienie zwracania się do wszystkich: 

wierzących i niewierzących? [por. Instrukcja KNW o powołaniu teologa w 

Kościele Donum Veritatis z 24 V 1990 roku, nr 16; kan. 749-750; Paweł VI, 

Humanae vitae, n.4]. 

6. Najnowsze wypowiedzi Papieży: - Pius XII i demokratyczny porządek 

społeczny; - Jan XXIII Pacem in terris: prawo naturalne wpisane w stworzenie i 

ukierunkowane na zbawienie; - Paweł VI, Humanae vitae: nauka o 

małżeństwie oparta na prawie naturalnym; - Jan Paweł II, Evangelium vitae: 

wartość życia oraz fundament życia ludzkiego; - dobrowolne zabicie, aborcja, 

eutanazja są poważnym naruszeniem prawa Bożego; Benedykt XVI, Prawo do 

życia a Europa: to co jest naukowo wykonalne nie jest zarazem etycznie 

dozwolone; Karta praw rodziny – ujęte w niej prawa są wyrazem prawa 

naturalnego]. 

7. Wypowiedzi Kongregacji Nauki Wiary: pojęcie małżeństwa, szacunek dla 

prawa naturalnego. 

8. Kościół wobec zagrożeń: relatywizm etyczny, legitymizacja aktów 

niedozwolonych; pluralizm etyczny bez odniesienia do prawa naturalnego 
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moralnego; konieczna zgodność prawa społeczności cywilnych z prawem 

moralnym naturalnym. 

9. Rola prawego sumienia. Godność człowieka i atrybuty godności osobowej. 

10. Recepcja norm prawa naturalnego w wybranych kanonach KPK. 
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