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I.

Artykuły w czasopismach

 Małżeństwo a migracja – aspekty teologiczne i prawne w: „Teologia i moralność” vol.
12 (2017), nr 1 (21), s. 117-133.
 Wojny w malarstwie. Ikonograficznoprawne aspekty Bitwy pod Grunwaldem Jana
Matejki, w: „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. XXI (2018).

II.

Rozdziały w monografiach

 Reguła „Peccati venia non datur, nisi correcto” we współczesnym prawie
kanonicznym, w: Regulae iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach
prawnych, red. J. Dohnalik, R. Gosiewski, I. Kilanowski, Warszawa 2018, s. 9-26.
 Małżeństwo i rodzina w perspektywie duszpasterskiej. Aktualność przesłania św. Jana
Pawła II w 30. rocznicę pielgrzymki do Szczecina, w: Homo religiosus. Różne wymiary
religijności na Pomorzu Zachodnim, red. M. Nockowski, M. Szczodry, seria: „Studia i
Rozprawy”, t. 3, Szczecin 2018, s. 195-220.
 Apostolstwo miłosierdzia w perspektywie starości, choroby i śmierci, w: Homo
religiosus. Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim, red. M. Nockowski,
seria: „Studia i Rozprawy”, t. 2, Szczecin 2017, s. 195-220.
 (Nie)racjonalny prawodawca, czyli prawna ochrona życia ludzkiego w kontekście
możliwości przerywania ciąży, w: W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu, red. M.
Brzeziński, Warszawa 2017, s. 125-135.
 Boży zamysł na rodzinę w świetle źródeł prawnych i ikonograficznych, w: Rodzina w
dobie przemian. „Każdy dom jest kandelabrem”, red. P. Ochotny, Warszawa 2017, s.
47-63.
 Encyklika Laudato si’ i komisja Justice, Peace and Integrity of Creation –
formalnoprawne aspekty troski Kościoła o Ziemię, w: Ecclesia et societas humana pro
oecologia. Refleksje na kanwie encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, red. J.
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Kotkowski, seria: „Inspirationes. Publikacje studentów i doktorantów”, Vol. 4/2016,
Poznań 2016, s. 255-274.
 Ignacjańskie „tu i teraz” – jak dobrze wykorzystać czas? Spiralna koncepcja czasu w
prawie kanonicznym jako droga do wzrastania w chrześcijańskiej doskonałości, w:
„Naukowy Start. Droga do rozwoju naukowego i nie tylko. Konferencja 2016”, Łódź
2016, s. 32-37.
 „Kochaj i czyń, co chcesz!” – miłość w poglądach filozoficznych św. Augustyna, w:
„Inspirationes. Publikacje studentów i doktorantów”, T. 2/2015, Miłość i przyjaźń.
Filozoficzna refleksja nad misterium, red. J. Kotkowski, Poznań 2015, s. 87-106.
 Zaręczyny w prawie kanonicznym i świeckim, w: „Konferencja Naukowy Start 2013”,
Łódź 2013, s.11-16.
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