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|32.

MOTU PROPRIO „SANCTITAS CLARIOR”

wprowadzające pewne zmiany w procesach beatyfikacyjnych 
i kanonizacyjnych

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

Processus de Causis beatificationis et canonizationis 
aptius ordinantur

(AAS 61 (1969) 149—153)

PAULUS PP. VI

SANCTITAS CLARIOR in dies al- 
tiorque est m ysterii Ecclesiae decla
ratio  et significatio, donec haec, ple
nam  in caelis com paginem assecuta,
„in sum m a caritatis beatitud ine ado
rab it Deum et Agnum qui occisus 
est” K

Ipse autem  benignissim us Deus, 
qui est omnis sanctitatis et fons et 
corona et gloria, in Ecclesia sem per 
nova in stau ra t exem pla v irtu tum , 
atque in v ita  eorum  qui, hum anita
tis nostrae consortes, ad imaginem  
tam en C hristi perfectius tran sfo r
m antur... praesen tiam  vultum que 
suum hom inibus vivide m anife
s ta t” 5 praeclarum que in iis signum 
p raebet Regni sui, u t ad illud ad i
piscendum , „m agna im posita nube 
testium ” s, nos po ten ter alliciat.

N ihil ergo m irum , si Consilium 
V aticanum  II, de m ysterio  agens 
Ecclesiae, p raestan tissim am  hanc 
sanctita tis notam , cui ceterae arc te

PAP. PAW EŁ VI

Świętość jest z dnia na dzień co
raz  w yraźniejszym  i głębszym u jaw 
nieniem  i oznaczeniem tajem nicy 
Kościoła, aż osiągnąwszy w  niebie 
pełną doskonałość „w najwyższym  
błogosławieństw ie miłości uwielbiać 
będzie Boga i B aranka, k tóry  został 
zabity” h

Sam zaś najłaskaw szy Bóg, który 
jest źródłem, koroną i chw ałą wszel
kiej świętości, zawsze wzbudza 
w  Kościele przykłady cnót i poprzez 
życie tych, „którzy będąc w spół
uczestnikam i naszego człowieczeń
stw a, w  sposób jednak  doskonalszy 
przem ieniają się w edług wzoru 
Chrystusowego... ukazują ludziom 
naocznie swoją obecność i swoje ob
licze” 2, jak  również u jaw nia w  nich 
znak swego K rólestw a, by zachęcić 
nas w  sposób skuteczny do osią
gnięcia go, „staw iając wokół m nó
stwo św iadków ” 3.

Nic przeto dziwnego, że Sobór

1 Cone. Oecum. Vat. II  Const, dogm. de Ecclesia, Lum en gentium , 
n r 51: A.A.S. 57, 1965, p. 58.

2 Ibid. n. 50, p. 56.
3 Cfr. Hebr. 12, 1.
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conectuntur, in pleniore luce colloca
vit, cunctosque christifideles cuius
vis condicionis vel ordinis ad vitae 
Christianae plenitudinem  et ca rita 
tis perfectionem  etiam  a tque  etiam  
ad v o cav it4; quae quidem  ad sanc
tita tem  ‘inv itatio  peculiarissim a h a 
b e tu r tam quam  proprie tas ipsius 
conciliaris m agisterii eiusque velu- 
ti ultim us finis.

Dum vero sanctitatem  om nium  fi
delium  pro  v iribus Ecclesia fovere 
studet, iisdem vera  sanctitatis
exem pla an te oculos proponere
num quam  in te rm ittit, m arty res sci
licet aliosque viros et m ulieres he
roicarum , quas appellant, v irtu tum  
laude insignes, 'quorum  u t „et con
versatione exem plum , e t com munio
ne consortium , et intercessione sub
sidium ” s assequantur m agnopere 
en ititu r.

U t vero praeclara huiusm odi sanc
tita tis  exem pla probe dignoscantur, 
a tque sua sincera luce plene res
p lendeant, canonicae pervestigatio
nes necessariae sunt, summo quidem  
studio ac sedulitate, p rou ti rei g ra 
v itas postu lat, peragendae, quas De
cessores Nostri, in  prim is f. m. Be
nedictus XIV, sapientissim is, pro 
suorum  tem porum  rasione, com m u
nie run t legibus, in Codicem lu ris  
Canonici postea receptis. Sed m u ta
tis m oribus vitaeque adiunctis, con
gruum  et consentaneum  visum  est 
inquisitionis, quam  dixim us, viam  
ac rationem  recognoscere a tque ad 
nostri huius tem poris necessitates

W atykański II, m ówiąc o ta jem n i
cy Kościoła, bardziej naśw ietlił 
(podkreślił) tę w spaniałą cechę św ię
tości, z k tó rą  łączą się ściśle także 
inne przym ioty i w ezwał w szyst
kich w iernych jakiegokolw iek stanu 
do osiągania coraz większej pełni 
życia chrześcijańskiego i doskonałej 
m iłości4; to  w łaśnie wezwanie do 
świętości stanow i jakby  najbardziej 
charak terystyczną cechę nauczania 
soborowego i jakby  jego ostatecz
ny cel.

Kościół zaś zabiegając gorliw ie 
o świętość w szystkich w iernych, 
staw ia im zawsze przed oczy p raw 
dziwe przykłady świętości, m iano
wicie m ęczenników oraz innych: 
mężczyzn i kobiety, w yróżniających 
się heroicznością cnót. Kościół p ra 
gnie bowiem usilnie, ażeby w ierni 
odnaleźli w  ich postępow aniu wzór, 
m ieli udział w  ich wspólnocie i po- 
moq w  ich ' w staw iennictw ie 5.

W celu jednak dobrego rozezna
nia takich  przykładów  świętości 
oraz ukazania ich w  sposób pełny 
we właściwym  świetle, zachodzi ko
nieczność przeprow adzania kano
nicznych dochodzeń podejm ow anych 
z w ielką pilnością i dokładnością, 
jak  'tego  w ym aga ważność spraw y. 
Nasi poprzednicy, zwłaszcza zaś ś.p. 
B enedykt XIV, uregulow ali sposób 
prow adzenia tych dochodzeń b a r
dzo roztropnym i w  owym czasie 
przepisam i, które przejął następnie 
Kodeks P raw a Kanonicznego. Lecz 
w  związku ze zm ianą stylu życia

4 Cfr. Conc. Oecum. Vat. II, Const, dogm. de Ecclesia, Lum en gen
tium , nn. 40—42; A.A.S., 507, 1965, pp. 44—47.

5 Ex P raefatione .quibusdam  dioecesibus concessa.
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accom odare, ut, suprem a Sum m i 
Pontificis cum Episcoporum  aucto
r ita te  efficaciter consociata, planius 
e t expeditius f ia t ite r ad causas 
B eatificationis et Canonizationis S er
vorum  Dei instruendas.

Q uapropter, rebus diligentissim e 
perpensis, m otu proprio e t auctori
ta te  N ostra Apostolica, haec quae 
sequun ter statu im us atque decer
nimus.

i m entalności, w ydało się rzeczą 
w skazaną zreform ować drogę i spo
sób dochodzenia i dostosować go do 
wymogów naszych czasów, ażeby 
uzgodniwszy skutecznie najwyższą 
w ładzę Papieża z w ładzą Biskupów, 
spraw niej i szybciej przeprow adzać 
spraw y beatyfikacyjne i kanoniza
cyjne Sług Bożych.

Z tej to  racji, rozważywszy 
wszystko bardzo dokładnie, z w ła
snej woli i naszą Apostolską w ła
dzą, ustanaw iam y i zarządzam y co 
następuje.

I

Współdziałanie Biskupów z Papieżem w  instruowaniu procesu.

De Episcoporum cum Summo Pontifice consotiata actione 
in processibus instruendis

1. In  iure hucusque vigenti, du
plicis ordinis Processus quoad Bea- 
tificationem  Servorum  Dei serva
ban tu r: a lii enim  eran t O rdinarii, ąb  
Episcopis scilicet seu locorum  O rdi
nariis iu re  proprio, ex dem andata 
in  canonibus auctorita te, instructi 
(cc. 1999, § 3; 2038, §§ 1 et 2, 1—3); 
alii Apostolici (cc. 20Ü7—2097), auc
to rita te  nem pe a Sancta Sede dele
gata et sub ipsius m oderam ine in 
structi (cc. 2088—2100).

In  posterum  vero, in  Causis pro
cedentibus per viam  ord inariam  non 
cultus, unicus institue tu r Processus 
cognitionalis seu ad colligendas p ro
bationes, qui in duplici auctorita te  
consistet; in o rd inaria  nem pe de
m andata , proprio iure exercita  a t
que in p luribus aucta; et in dele-

1. W obowiązującym  dotychczas 
praw ie w yróżniało się dwa procesy 
beatyfikacyjne Sług Bożych: jeden 
w stępny, prowadzony przez b isku
pów czyli ordynariuszów  miejsca, 
w łasną powagą, na skutek  władzy 
przekazanej w  kanonach (kan. 1099, 
§ 3; 2038, §§ 1 i 2, 1—3); drugi apo
stolski (kan. 2087—2097), a więc p ro
wadzony na mocy w ładzy delego
w anej przez Stolicę Ap. i pod je j 
kierow nictw em  (kan. 2088—2100).

W przyszłości w  spraw ach prow a
dzonych w  form ie zw ykłej, zwanej 
„non cultus” będzie organizowany 
tylko jeden proces rozpoznawczy, 
czyli przewidziany dla zebrania do
wodów. Będzie on prowadzony na 
podstaw ie podwójnej w ładzy: zwy
czajnej czyli zleconej w ykonyw anej
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g ata  ab Apostolica Sede, quae prio
ri addetu r eam que confirm abit a t-  
que extollet. '

2. Episcopis dioecesanis vel H ie
rarchie aliisque ipsis in  iu re  aequi- 
p ara tis , in tra  fines suae iurisd ictio- 
nis (cc. 1999, § 3; 2038, § 2, 1,—3., 
2039), sive ex officio, sive ad in stan 
tiam  singulorum  fidelium  vel legi
tim orum  fidelium  coetuum  (c. 2003, 
§§ 1—2) eorum dem ve procuratorum  
(c. 20,04), ius com petit: inquirendi, 
a tque, servatis p raescrip tis  lu ris  
com m unis et peculiaribus Norm is 
a Sacra R ituum  Congregatione ad 
hoc edendis, Causam  aperiendi seu 
introducendi.

3. A ntequam  vero Episcopus vel 
H ierarcha, sive ex officio sive ad 
instan tiam , Causam  aperia t seu in 
troducat (n. 2), Sancta Sedes con
sulenda est, validis idoneisque sup
peditatis argum entis, quibus Causa 
ipsa legitim o solidoque fundam ento 
inn ixa cognoscatur.

Postea S ancta Sedes, om nibus p e r
pensis, decernet u trum  nihil obsit 
Causae aperiendae seu in troducen
dae.

w łasnym  praw em , w  w ielu w ypad
kach poszerzonej i delegowanej przez 
Stolicę A postolską, k tó ra  będzie do
daw ana do pierw szej, potw ierdza
jąc i podkreślając ją.

2. Biskupom diecezjalnym , H ie
rarchom  i innym  przyrów nanym  im 
w  praw ie przysługuje — w ram ach 
ich jurysdykcji (kan. 1999, §3; 2038, 
§ 2, 1—3, 2039) — praw o wszczęcia, 
czy to z urzędu, czy to  na podsta
w ie prośby pojedynczych w iernych, 
czy też praw nych związków zrze
szających w iernych (kan. 2003, §§ 
1—2), czy wreszcie ich pełnom ocni
ków (kan. 2004), w stępnych docho
dzeń oraz — zachow ując przepisy 
p raw a powszechnego i szczegóło
wych norm , jak ie  zostaną w ydane 
w  te j spraw ie przez K ongregację 
Obrzędów — otw arcia czyli w pro
w adzenia spraw y.

3. Zanim  jednak  Biskup lub  H ie
rarch a  — czy to z urzędu czy na 
prośbę — otworzy czyli w prow adzi 
spraw ę (n. 2), w inien zasięgnąć zda
nia Stolicy Ap., p rzedstaw iając po
w ażne i w ystarczające dowody, 
stw arzające solidny i p raw ny fun 
dam ent dla samej sprawy.

N astępnie Stolica Ap., zbadawszy 
wszystko, zadecyduje czy nic nie 
stoi na przeszkodzie dla rozpoczę
cia czyli w prow adzenia sprawy.

II

PRZEBIEG PROCESU 
DE CURSU PROCESSUS

4. Venia Sanctae Sedis habita, 4. B iskup lub H ierarcha, m ając 
Episcopus au t H ierarcha, lato  De- upow ażnienie Stolicy Ap., może 
creto, Causam  vale t aperire  vel, si przez w ydanie dekretu  spraw ę albo
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id in  Domino expedire existim ave
rit, in opportunius tem pus eam  dif
ferre , au t etiam  eadem  suspendere.

Quidquid tam en sta tuerit, de con
silio a se suscepto Sanctam  Sedem 
certiorem  facere ne om ittat.

5. Processus com plectitur inquisi
tionem :

1° super Servi Dei scriptis;
2° super eiusdem v ita  et v ir tu ti

bus, vel m artyrio , necnon super non 
cultu.

6. Processu absoluto, eiusdem  Acta 
ad Sacram  R ituum  Congregationem 
m ittan tu r.

7. Sacra R ituum  Congregatio, Ac
tis Processus diligenti exam ine co
gnitis, si quae addenda vel com
plenda v ideantur, vel ea ab Episco
po au t H ierarchą requ ira t, vel ex 
officio ipsa com pleat (cf. Const. „Re
gimini Eclesiae un iversae”, n. 62, 
§ 2 , 1).

8. Quoad asserta  m iracula ad Bea- 
tificationem  et Canonizationem  iure 
requisita , Episcopus vel H ierarcha, 
antequam  de iisdem inquira t, b re
vem  et accuratam  facti relationem  
m itta t ad Sacram  Rituum  Congre
gationem , ut ab ea opportunam  in 
structionem  obtineat.

Inquisitio  de assertis m iraculis ab 
inquisitione de v irtu tibus vel de 
m arty rio  separatim  fiat.

rozpocząć, ew entualnie — gdyby to 
uznał za słuszne w  P anu  — odłożyć 
na bardziej odpowiedni czas, albo 
naw et zawiesić ją.

Cokolwiek jednak  by postanow ił, 
niech nie omieszka o powziętym  za
m iarze powiadom ić Stolicę Ap.

5. Proces obejm uje dochodzenie 
(badanie):

1° na tem at pism  Sługi Bożego;
2° na tem at życia i cnót lub m ę

czeństwa, jak  również czy nie do
znaw ał dotąd czci publicznej.

6. Po zakończeniu procesu należy 
jego ak ta  przesłać do K ongregacji 
Obrzędów.

7. K ongregacja Obrzędów, zapo
znawszy się dokładnie z aktam i pro
cesu, gdy uzna, że należy coś do
dać lub uzupełnić, uczyni to za po
średnictw em  biskupa lub h ie ra r
chy, ew entualnie sam a z urzędu to 
uzupełni (por. Konst. Ap. „Regimi
ni Ecclesiae un iversae”, η. 62, 
§ 2 , 1).

8. Gdy chodzi o stw ierdzenie cu
dów w ym aganych przez praw o do 
B eatyfikacji i Kanonizacji, to Bi
skup lub H ierarcha, zanim rozpocz
nie na ten  tem at dochodzenie, w i
nien przesłać do K ongregacji Obrzę
dów kró tk i a w yczerpujący opis 
fak tu , by otrzym ać od niej stosow 
ną instrukcję.

Dochodzenie na tem at zaistniałych 
cudów należy prowadzić oddzielnie 
od dochodzenia na tem at cnót i m ę
czeństwa.
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III

TRYBUNAŁY KOMPETENTNE DO PROWADZENIA PROCESU 

DE TRIBUNALIBUS AD PROCESSUM INSTRUENDUM

9. Episcopus vel H ierarcha, ad 
norm am  Iu ris com petens, om nia po
te st agere quae ad instruendum  
Processum  necessaria sunt. Ab eo
dem, vel ipsius nomine, p e rtrac ta n 
da sun t quae ad Causam  aperien
dam, seu introducendam  pertinen t, 
Sede Apostolica annuente (cfr. nn. 
2, 3).

10. § 1. Ad processus aptius in - 
stuendos, Episcoporum  C onferentiae 
alicuius Nationis vel Regionis facu l
ta te  fru u n tu r, vi harum  L itterarum  
A postolicarum , erigendi T ribunalia 
te rrito ria lia  specialia ad hoc consti
tu ta  pro te rrito riis  suae iurisdictioni 
subiectis. Quae tam en Sedis Apo- 
stolicae recognitione indigent.

§ 2. Hae T ribunalia  te rrito ria lia  
sun t Provincialia, vel N ationalia, 
prouti erecta  fuerin t pro aliqua ta n 
tum  Provincia ecclesiastica, vel pro 
p luribus Provinciis ecclesiasticis ali
cuius Regionis, vel pro toto te rr ito 
rio ecclesiastico alicuius Nationis.

§ 3. Constitutio T ribunalis te rrito - 
rialis est obligatoria, si dioeceses 
te rrito rii, de quo agitur, carean t 
Officialibus ad proprium  Tribunal 
dioecesanum  apte constituendum .

11. Episcoporum  C onferentiae erit:
1° T ribunalia  te rrito ria lia  erigere,

assignata unicuique T ribunali oppor
tuna  circum scriptione;

2° Sedem  T ribunalis te rrito ria lis  
determ inare;

3° U niuscuiusque T ribunalis p rae- 
sidem eligere, ad quinquenium .

9. Biskup lub H ierarcha, kom pe
ten tny  zgodnie z praw em , może po
dejm ować wszystko, co jest koniecz
ne do przeprow adzenia procesu. On 
sam lub k toś w  jego iimieniu w inien 
przeprow adzić to wszystko, co jest 
zw iązane z rozpoczęciem czyli w pro
wadzeniem  spraw y, pow iadam iając 
Stolicę Ap. (por. nn. 2, 3).

10. § 1. Celem bardziej spraw nego 
prow adzenia procesów, K onferencje 
Biskupów poszczególnych krajów  
lub regionów, posiadają na mocy 
niniejszego pism a apostolskiego, 
w ładzę erygow ania trybunałów  te 
rytorialnych, ustanow ionych specjal
nie dla tych spraw  na te ry to ria  
podległe ich władzy. W ym agają one 
jednak  zatw ierdzenia przez Stolicę 
Ap.

§ 2. Powyższe T rybunały te ry to 
rialne są albo prow incjonalne albo 
m iędzy-prow incjonalne albo k ra jo 
we, zależnie od tego czy zostały 
erygow ane jedynie dla jak iejś tylko 
prow incji kościelnej czy dla kilku  
prow incji kościelnych czy dla całego 
tery torium  kościelnego jakiegoś 
kraj u.

§ 3. U stanow ienie Trybunału  te ry 
torialnego m a charak ter obowiązu
jący, jeżeli diecezje danego te ry to 
rium , nie posiadają urzędników  od
powiednich do u tw orzenia własnego 
T rybunału  diecezjalnego.

11. Do K onferencji Biskupów bę
dzie należeć:

1° E rekcja Trybunałów  tery to-
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12. Coetus Episcoporum P rov in 
ciae au t Regionis, de quibus agitur, 
erit:

1° Erectionem  T ribunalis te rrito - 
rialis Episcoporum C onferentiae 
proponere;

2° Praesidis nomen eidem  Con
feren tiae  praesen tare ;

3° Ceteros Officiales Tribunalis 
te rrito ria lis, ad quinquenium , eli
gere.

13. T ribunal te rrito ria le  legitim e 
constitutum  potestatem  iudicialem  
obtinet p ro  toto te rrito rio  sibi as
signato, quoad omnes instruendos 
Processus, quos Episcopi, de quibus 
supra, eidem  com miserint.

14. Licet cuilibet Episcopo dioe- 
cesano te rrito rii, quod com m em ora
vim us, instructionem  omnium P ro 
cessuum C ausarum  Beatificationis 
Servorum  Dei et Canonizationis 
B eatorum  suae dioecesis T ribunali 
te rrito ria li, si libet, com m ittere, tunc 
etiam  cum in sua C uria T ribunal 
r ite  constituere potest.

15. Integrum  tam en m anet Epis
copi ius, etiam  T ribunali te rrito ria li 
legitim e constituto, eosdem Proces
sus in p ropria  C uria instruendi, 
dummodo proprium  T ribunal ido
neis Officialibus, etiam  ex tra  dioe- 
cesim quaesitis, constituere valeat.

Quae vero a Nobis hisce L itte 
ris, m otu proprio datis, s ta tu ta  sunt, 
ea om nia firm a ac ra ta  esse iube- 
mus, con trariis quibusvis, etiam  spe
cialissim a m entione dignis, non ob
stantibus.

D atum  Romae, apud Sanctum  P e
trum , die X IX  m ensis M artii, in 
festo S. Joseph, B. M ariae Virginis

rialnych z określeniem  dla każ
dego z nich odpowiedniego zakresu;

2° U stalenie siedziby dla T rybu
nału  terytorialnego;

3° W ybranie przewodniczącego 
dla każdego T rybunału, na okres 
pięciu lat.

12. Do zebrania Biskupów pro
w incji lub  k raju , o k tórych tu  cho
dzi, będzie należało:

1° W ysunięcie K onferencji B isku
pów propozycji dotyczącej erekcji 
T rybunału  terytorialnego;

2° Przedstaw ienie tejże Konfe
rencji kandydata na przewodniczą
cego;

3° W ybranie pozostałych urzęd
ników Trybunału  terytorialnego na 
okres pięciu lat.

13. T rybunał tery toria lny  p raw nie 
ustanowiony, otrzym uje w ładzę są
downiczą na całym terytorium , dla 
niego wyznaczonym, w  zakresie p ro 
w adzenia w szystkich procesów, ja 
kie zlecą im biskupi, o których 
była wyżej mowa.

14. Wolno każdem u z Biskupów 
terytorium , o k tórym  była mowa, 
powierzyć — jeżeli zechce — T ry 
bunałowi terytorialnem u, instrukcję 
wszystkich procesów spraw  B eaty
fikacji Sług Bożych i K anonizacji 
naw et w tedy, gdy w  swojej K urii 
może utw orzyć w  sposób odpo
w iedni Trybunał.

15 Pozostaje jednak  nienaruszone 
praw o biskupa — również w tedy, 
gdy został praw nie ustanow iony 
T rybunał tery toria lny  — do p ro
w adzenia tych procesów w e w łasnej 
K urii, byleby mógł ustanow ić w ła
sny Trybunał, złożony z kom pe-
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Sponsi, anno MCMLXIX, Pontifi
catus N ostri sexto.

PAULUS PP. VI

tentnych urzędników , chociażby po- 
chodzili spoza diecezji.

Zarządzam y, aby to, co zostało 
postanowione tym  Naszym pism em  
w ydanym  z w łasnej woli, zacho
w ało sw oją moc i zatw ierdzenie 
bez względu na przeciw ne postano
w ienia, chociażby były godne naw et 
najbardziej specjalnej wzmianki.

Dan w  Rzymie, u św. P io tra, dnia 
19 m arca tj. w  uroczystość św. 
Józefa, O blubieńca N. M aryji P an 
ny, 1969 roku, szóstego Naszego 
Pontyfikatu.

PAP. PAW EŁ VI

33.

MOTU PROPRIO „AD HOC USQUE TEM PUS” 
określające n iek tóre spraw y praw ne dotyczące K ardynałów  w  ich 

ty tu łach  lub  diakoniach rzym skich.
LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE 

Iurid icae quaedam  P atrum  C ardinalium  rationes defin iun tu r quoad 
suos Titulos vel D iaconias in  Urbe 

(AAS 61 (1969) 226—227)

PAULUS PP. VJ

AD HOC USQUE TEMPUS; P a 
tres Cardinales in  sacris huius U r
bis aedibus, quae vel u ti T itulum  
vel u ti D iaconiam habebant, eiusmo" 
di facu ltatibus ad adm inistrationem  
pertinen tibus frueban tu r, quarum  
causae vel in m unere pastorali vel 
in  recto regim ine N ostrae Rom anae 
dioecesis positae, nuc suadere v i
den tur abrogationem .

Quod profecto congruere putam us 
sive cum iis quae Decessor N oster

PAP. PAW EŁ VI

KARDYNAŁOWIE cieszyli się aż 
do tego czasu w  św iętych budow 
lach Rzymu, k tóre posiadali jako 
Tytuł lub Diakonię, upraw nieniam i 
w  zakresie zarządzania (adm inistra
cji). W ydaje się obecnie rzeczą 
w skazaną odwołanie upraw nień, 
które dotyczą duszpasterstw a lub  
wchodzą w  zakres spraw nego za
rządzania Naszą diecezją rzym ską.

Sądzimy, że jest to zgodne za
równo z tym  co postanow ił Nasz


