Zamiast zakończenia

Kiedy na początku prac Nadzwyczajnej Komisji ds Rewizji
i Konsolidacji Prawa Kościelnego na zapytanie prof. Karola
Toeplitza o przestrzeń spraw, jakie stają przed nami, wskazałem sprawy podstawowe, dotyczące relacji gremiów i osób,
usłyszałem: w ciągu dwóch lat nie zrobicie. Temu orzeczeniu
cicho przeciwstawiłem swoje nadzieje. Jednak to on miał rację.
Dzisiaj, gdy książka trafiła do rąk jej głównego adresata,
odliczane są już pierwsze minuty i godziny Synodu Kościoła
XII kadencji. To jest początek odcinka czasu, który trwa lat
pięć, a to powinien już być czas wystarczający na ukształtowanie całego nowego systemu prawnego KEA w RP.
Ponieważ dane mi było w pewien aktywny sposób obserwować prace Synodu VIII kadencji i pełnoprawnie uczestniczyć w procesach formułowania wielu zapisów prawa przez
Synod Kościoła IX, X i XI kadencji, chciałbym przestrzec przed
metodą populistyczną, czyli budowaniem prawa na sali przez
gromadzenie propozycji, a potem głosowanie kolejnych ofert
zapisów szczegółowych. Nie osiągnie się również celu w drodze doskonalenia, zatem ciągłego, okazjonalnego, raz contra,
innym razem pro personam wprowadzania korekt do dokumentów istniejących. Lepiej przyjąć twarde embargo na poprawki i podjąć poważną robotę.
Temat jest godny szacunku, badań oraz poważnej debaty,
prowadzonej na piśmie, w artykułach i przyczynkach. Do tego
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powinna dojść komisja w postaci nie rozbudowanego „politycznie” gremium, ale grupy roboczej złożonej z osób dobrze
zorientowanych w tematyce i rzecz jest do osiągnięcia.
Owocem pracy powinien być kompletny system. Wynikiem, jeśli praca zostanie przeprowadzona dobrze, będzie
prawo nowe — znacząco różne od obecnego, może daleko odbiegające od rozwiązań niemieckich, ale kompletne, spójne,
teologicznie poprawne, do czego odwagi i determinacji Wam
serdecznie życzę.
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tej książki wkładem pracy, życzliwością wsparcia,
pomocą w sfinansowaniu nakładu, przyjęciem w dom.
Księdzu profesorowi Manfredowi Uglorzowi dziękuję za rzuconą w drodze myśl: „co opracowałeś, opublikuj”; Biskupowi
Tadeuszowi Szurmanowi za przyjęcie pod dach Wydawnictwa
„Głos Życia”; Współautorom za twórczy wysiłek i tę przychylność, by być tutaj razem; Pani dyrektor Ewie Śliwka za wkład
w opracowanie nowelizacji dokumentów Prawa Wewnętrznego Kościoła, Panu Maciejowi Feodorów za projekt okładki.
Jeszcze raz serdeczne Wam wszystkim dziękuję.
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