
Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
Kolejny, 4. numer wydawniczej serii Annales Canonici Mono-
graphiae został poświęcony instytucji małżeństwa w jej ścisłym 
powiązaniu z rzeczywistością wiary religijnej, będącej – jak przy-
pomina Sobór Watykański II – „uczestnictwem w życiu Bożym”1.

Referaty wygłoszone na naukowym sympozjum pod znamien-
nym tytułem Wiara i małżeństwo z podtytułem Czy pożądana 
jest zmiana prawa?, zorganizowanym przez Wydział Prawa Ka-
nonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 2015 roku, 
oraz zamieszczone w tym tomie artykuły stanowią poważną próbę 
refleksji nad małżeństwem w świetle wymagań wiary.

Wypada jednak zauważyć, czemu dają wyraz tytuły poszcze-
gólnych artykułów, iż zasadniczy trzon tematyki studium Wiara 
i małżeństwo został poszerzony o pewne elementy i aspekty, któ-
re należało uwzględnić w perspektywie problemów, jakie stwarza 
i niesie ze sobą współczesność. Idzie wszak o to, że już u począt-
ków Kościoła, a następnie w ciągu wieków aż do chwili obecnej 
występowały i występują między ludźmi nie tylko różnice religijne, 
lecz także – niestety – indyferentyzm i niewiara, które stwarza-
ją poważne problemy nie tylko między poszczególnymi ludźmi, 
w małżeństwach, lecz także w całych społecznościach.

1 Sobór Watykański II, konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 2; Katechizm 
Kościoła katolickiego, 375.



Kościół, będąc depozytariuszem objawienia Bożego2, jego stró-
żem i głosicielem, przekazując w ramach swojej misji także praw- 
dę na temat małżeństwa, z uwagą obserwuje i rozważa różne pro-
cesy i zjawiska, które nierzadko stanowią zagrożenie dla małżeń-
stwa lub są wręcz zaprzeczeniem jego idei.

Badania i studia nad małżeństwem prowadzone przez Wydział 
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w pewnej mierze wpisują się w troskę Kościoła o małżeństwo i ro-
dzinę, której szczególnym dowodem są prace III Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, rozpoczęte 18 paź-
dziernika 2014 roku.

Z prawdziwą satysfakcją pragniemy przekazać zainteresowa-
nym Czytelnikom 4. numer serii wydawniczej Annales Canonici 
Monographiae, ufając, że wzbudzi on zainteresowanie przedsta-
wioną w nim ważną i doniosłą problematyką.
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2 Sobór Watykański II, konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 6; Ka-
techizm Kościoła katolickiego, 14.
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