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IV. — Ea quae per has Apostolicas 
L itteras decrevim us, a die X X V III 
huius m ensis vigere incipient.

Quae vero a Nobis hisce L itteris, 
m otu proprio  datis decreta sunt, 
ea om nia ra ta  ac firm a esse iube- 
mus, contrariis quibuslibet, etiam  
specialissim a m entione dignis, non 
obstantibus.

D atum  Romae, apud Sanctum  P e
trum , die XV m ensis A prilis anno 
MCMLXIX, Pontificatus Nostro 
sexto.

PAULUS PP. VI

Co zaś tym  naszym  Pism em , w y
danym  z w łasnej woli zostało za
rządzone, nakazujem y, aby w szyst
ko otrzym ało swoje zatw ierdzenie 
i moc, bez względu na jakiekolw iek 
przeciw ne zarządzenia, chociażby 
były godne najbardziej specjalnej 
wzm ianki.

D an w  Rzym ie u św. P io tra , dnia 
15 kw ietn ia 1969 roku, szóstego n a
szego Pontyfikatu . ■

PP. PAW EŁ VI

34.
KONSTYTUCJA APOSTOLSKA „SACRA RITUUM CONGREGATIO”

dzieląca dotychczasową Kongregację Obrzędów na dwie: Kongregację 
dla Spraw Kultu i Kongregację dla Spraw Kanonizacyjnych.

PAULI VI SUMMI PO N TIFICIS CONSTITUTIO APOSTOLICA

Sacra Rituum Congregatio in duas Congregationes dividitur: alteram  
pro cultu divino alteram pro causis Sanctorum

(AAS 61(1969)297—305)

PAULUS PP. VI

Servus Servorum Dei 
ad perpetuam rei memoriam

SACRA RITUUM CONGREGA
TIO, quam  Decessor N oster f.r. 
X ystus V anno a rep a ra ta  salu te 
M DLXXXVIII condidit1 iam  a p rin 
cipio duplici illi vacav it m uneri: 
u t  hinc scilicet sacris Ecclesiae la -  
tinae  ritibus praeesset ac dom erare-

PAPIEŻ PAW EŁ VI

Sługa Sług Bożych 
na wieczną rzeczy pamiątkę

ŚW IĘTA KONGREGACJA OB
RZĘDÓW, pow ołana do życia przez 
Naszego Poprzednika ś.p. Sykstusa 
V w  roku 1588, od samego początku 
w ypełniała dwie funkcje: z jednej 
m ianow icie strony  zarządzała i k ie
row ała spraw am i dotyczącymi świę-

1 Cfr. Constit. Apost. sub plum bo data  Im m ensa ae tern i Dei: in 
B ullario  Romano, V III, A ugustae T aurinorum  ed. an. 1863, p. 989.
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tu r; illinc om nia quoad totam  Ec
clesiam perageret, quae ad Sancto
rum  canonizationem  omni modo 
spectarent. Quod alterum  m unus 
eam ob rem  Congregationi sacris 
ritibus praepositae creditum  est, 
quia canonizationis eausae eo sem
p er pertinuerun t, u t Servi Dei in 
Sanctorum  Caelitum  album  re la ti in 
Ecclesia un iversa publico honoraren
tu r  cultu.

Duplici hoc m unere Sacra Rituum  
Congregatio p e r quattuor fere sae
cula ea rerum  pruden tia  functa est, 
u t eam  ob causam  praeclaras lau
des collegerit. Etenim  ad sacram  
liturgiam  quod attine t, m entionem  
inicere sufficiat, Sacram  Rituum  
Congregationem , praescrip ta  sacro
sancti Concilii T ridentin i secu
ta m 2, postquam  Sanctus Pius V 
B reviarium  et M issale Rom anum  
prov iden ter em endata in lucem 
p ro tu le ra t,5 ceteros libros liturgicos 
instauravisse et edidisse, form ulas 
ritusque liturgicos Ecclesiae latinae, 
expolitis partibus m edia quam  vo
cant, ae ta te  deform atis, ad p risti
nam  purita tem  aptam que com pres
sionem  restituisse, eorum que nim ia 
v arie ta te  sublata, ad quandam  litu r-  
gicam unita tem  redegisse, incolu- 
m en postea servatam . 4

N ostra vero  aeta te  eadem  Sacra 
Congregatio, m andata  agens Deces
soris N ostri S. P ii X, viam  ape
ru it generali L iturgiae instauration i

tych obrzędów Kościoła Łacińskie
go, a z drugiej strony załatw iała 
w  całym  Kościele spraw y związane 
w  jakikolw iek sposób z kanonizacją 
Świętych. Ta druga funkcja z tej 
rac ji została powierzona K ongrega
cji kierującej spraw am i świętych 
obrzędów, ponieważ spraw y zw ią
zane z kanonizacją Świętych zaw
sze zm ierzały w tym  k ierunku, aby 
Słudzy Boży wciągnięci do niebie
skiego katalogu Świętych czczeni 
byli kultem  publicznym  w Kościele 
powszechnym.

Tę podw ójną funkcję K ongregacja 
Obrzędów w ypełniała przez cztery 
praw ie w ieki z tak ą  roztropnością, 
że zasłużyła z tej rac ji na w spa
niałe pochwały. Gdy np. chodzi o 
spraw y dotyczące liturgii, to w y
starczy przypomnieć, że K ongrega
cja Obrzędów, w ypełniając zarzą
dzenia Soboru Trydenckiego, po w y
daniu  przez św. P iusa V w spaniale 
poprawionego B rew iarza i M szału3, 
zreform ow ała i w ydała pozostałe 
księgi liturgiczne, oczyszczając fo r
m uły i obrzędy liturgiczne Kóścio- 
fa łacińskiego z pewnych średnio
wiecznych dodatków, przyw róciła do 
pierw otnej czystości i w łaściw ej 
wzięzłości, a usuw ając ponadto ich 
zbytnią rozmaitość, nadała im pew 
ną jedność liturgiczną, zachowując 
ją  potem  nienaruszoną 4.

W naszych zaś czasach ta  sam a 
Kongregacja, w ypełniając polecenie

2 Cfr. Canones t  D ecreta Sacrosancti Cecum nici et G eneralis
Concilii T ridentini, Sessiones X X II, XXIV, XXV.

* Cfr. Constit, Apost. Quo prim um , die 13 m ensis lu i. an. 1570 data.
4 Q uantopere Sacrum  hoc Concilium de re  litu rg ica m eruerit satis

ostendunt quinque ab eo edita volum ina, quibus D ecreta au thentica 
continentur.
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per illam  B reviarii recognitionem *, 
quae ab eodem Sancto Pontifice no
m en accepit; quam  postea prosecu
ta, iubente Decessore Nostro ven. 
rec. Pio X II, V igiliam Paschalem  
anno MCMLI re s ti tu it6, a tque anno 
MCMLV novum O rdinem  H ebdom a
dae S anctae e d id it7. Ex quibus in 
ceptis m ultisque aliis proficisci quo
dammodo visa est ea Constitutio, 
quam  Concilium Oecumenicum Va
ticanum  II p ro b a v ite.

Nec m inoris aestim anda est Con
gregationis, de qua loquim ur, opera 
ad Sanctorum  Causas apparandas et 
congnoscendas collata. Quod palam  
index Sanctorum  te sta tu r, qui ab 
anno M DLXXXVIII ad nostrum  hoc 
tem pus in  Caelitum  num erum  as
cripti sunt, vel v irtu tibus heroicis, 
quas appellant, vel m arty rio  accu
ra te  excussis.

A ttam en nunc sive generalis li- 
tu rg iae instau ratio  a Concilio V ati
cano II  decreta, sive legum causas 
Sanctorum  respicientium  ad nostri 
tem poris sensum  recognitio nova stu" 
dia, novas curas sollicitudinesque in 
huiusm odi negotiis pertrac tad is et 
expediendis requ irere  et exigere v i
dentur.

Perspicuum  praesterea  est, si res 
ipsa penitus consideretur, aliam  es
se litu rg iae m ateriam , alia causa
rum  Sanctorum , item que in altera

Poprzednika Naszego św. P iusa X, 
otw orzyła drogę do ogólnej odno
w y liturgicznej przez ową reform ę 
B rew ia rza5, k tó ra  przyjęła imię te 
goż świętego Papieża. Podejm ując 
ją  w  dalszym ciągu dokonała w  
1951 roku na polecenie Naszego Po
przednika P iusa X II odnowy Wigi
lii P asc h a ln e j6, a w  roku 1955 w y
dała nowy obrzęd W ielkiego Tygod
nia 7. Można powiedzieć, że z tych 
i w ielu innych inicjatyw , zrodziła 
się w  pew ien sposób K onstytucja 
ogłoszona przez Sobór Powszechny 
W atykański I I 8.

Nie m niejszą w artość posiada p ra 
ca K ongregacji w łożona w  przygo
tow anie i rozpoznanie spraw  doty
czących Świętych. W yraźnie św iad
czy o tym  katalog  Świętych, którzy 
poczynając od roku  1585 aż do n a
szych czasów zostali zaliczeni w  po
czet Świętych, po dokładnym  zba
daniu ich cnót heroicznych lub mę
czeństwa.

Jednakże zarówno ogólna odnowa 
liturgiczna nakazana przez Sobór 
W atykański II, jak  i dostosowanie 
do naszych czasów przepisów  do
tyczących spraw  kanonizacyjnych, 
po trzebują — jak  się w ydaje — 
i w ym agają nowych badań  nowej 
zapobiegliwości i troski w  analizo
w aniu i załatw ianiu  tego rodzaju 
spraw .

5 Cfr. Constit. Apost. Divino afflatu , d a ta  die 1 m ensis Nov., an. 
1911: A.A.S., 3, 1911, pp. 633—638.

6 Cfr. S. Congregatio R ituum , Deer. „Dominicae Resurrectionis: 
A.A.S., 43, 1951, pp. 128 ss.

7 Cfr. S. Congr. R ituum , Deer. M axim a Redem ptionis nostrae m y
steria: A.A.S., 47, 1955, pp. 838 ss.

8 Cfr. Const., Sacrosanctum  Concilium: A.A.S., 56, 1964, pp. 97—138.
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diversa quam  in a lte ra  studium , in 
genii cultum , viam  rationesque p ro
cedendi postulari.

H anc ob causam  Nosmetipsi, eo 
Constitutionis Apostolicae „Regimi
ni Ecclesiae” loco 9, ubi de Sacra R i
tuum  Congregatione agebatur, ean
dem in duas tribu i iussim us partes 
quas Sectiones vocant, quarum  al
te ra  circa divinum  cultum , a lte ra  
circa Causas Sanctorum  versaretur.

Nunc vero ree  diligentius p e r
pensa, perito rum que v irorum  sen
te n tia  petita , in illud venim us con
silium , u t earum  sectionum , ita 
aliam  ab alia seiungam us, u t un a
quaque su i iu ris  om nino reddatu r.

Q uapropter N ostra hac C onstitu
tione Apostolica, in  locum Sacrae 
R ituum  Congregationis, quae adhuc 
obtinuit, duas novas substituim us 
Congregationes, quarum  prior SA
CRA CONGREGATIO PRO CUL
TU DIVINO appellabitur, a lte ra  ve
ro  SACRA CONGREGATIO PRO 
CAUSIS SANCTORUM.

Congregatio autem  pro  cultu di
vino, p rae te r iu ra  sibi p ropria , quae 
mox defin ientur, partes etiam  sibi 
asciscet Consilii ad exsequendam  
Constitutionem  de Sacra L iturgia, 
quod proinde tam quam  Corpus sui 
iu ris finem  capere volum us, atque 
in  eadem  Congregatione inesse tam 
quam  peculiarem  Commissionem 
statu im us, quae esse perga t quo
adusque inchoatos libros liturgicos 
perfecerit.

Q uare ordinationibus abrogatis, 
quae in Constitutione. Apostolica

Ponadto  jest rzeczą jasną, gdy 
dokładnie rzecz się rozważy, że in 
ny przedm iot m a liturgia, a inny 
spraw y Świętych oraz, że i w  jed
nym  i w  drugim  w ypadku w ym a
ga się innego badania, przygotow a
nia, sposobu postępowania.

Z tej to racji, zajm ując się w  
K onstytucji Apostolskiej „Regimini 
Ecclesiae” K ongregacją Obrzędów, 
zarządziliśm y, aby została podzielo
na na dwie części zwane Sekcja
mi, z których je d n a  zajm ow ałaby 
się spraw am i kultu , a druga spra
wami kanonizacyjnym i.

Gdy jednak  obecnie rozważyliśm y 
dokładniej tę  spraw ę, zasięgnąwszy 
także opinii ‘biegłych, doszliśmy do 
wniosku, że obydwie sekcje należy 
w ten sposób oddzielić jedną od 
drugiej, by stały  się zupełnie n ie
zależne od siebie.

Dlatego niniejszą Naszą K onsty
tuc ją  Apostolską, na m iejsce do
tychczasowej K ongregacji Obrzędów 
wprow adzam y dwie nowe K ongre
gacje, z których pierw sza o trzym u
je nazw ę: KONGREGACJA DLA
SPRAW KULTU BOŻEGO, druga 
zaś: KONGREGACJA DLA SPRAW 
KANONIZACYJNYCH.

K ongregacja dla spraw  kultu , 
przejm ie — oprócz w łasnych up raw 
nień, k tóre zostaną zaraz określo
ne — także zadania dotychczaso
wej R ady powołanej do w prow a
dzenia w  życie K onstytucji o św. 
Liturgii. Zarządzam y zatem , by 
w spom niana Rada przestała istnieć 
jako  odrębny organ i została w łą-

• Cfr. nn. 58—64: A.A.S., 59, 1967, pp. 904— 908.
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„Regimini Ecclesiae” 10 habentur, se
quentes servandas esse decernim us.

czona do om awianej K ongregacji 
jako specjalna K om isja, k tó ra  bę
dzie działać do czasu ostatecznego 
opracow ania reform ow anych przez 
nią ksiąg liturgicznych.

Odwołując przeto zarządzenia za
w arte  w  K onstytucji Apostolskiej 
„Regimini Ecclesiae” 10, nakazujem y 
zachować to, co zarządzam y.

KONGREGACJA DO SPRAW  KULTU BOŻEGO 
SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO

1. Sacra haec Congregatio cui 
p raeest C ardinalis P raefectus, ju 
vantibus Secretario  et Subsecreta- 
rio, ius habet in om nia quae cul
tum  divinum  directe e t proxim e 
rep isciun t in R itu  rom ano inque 
ceteris R itibus latin is, salvo iure 
aliorum  . D icasteriorum , quoad ea, 
quae vel fidei doctrinam , vel ec
clesiasticam  disciplinam  .attingunt, 
vel ordinem  iudicialem  requirun t.

2. Sacra haec Congregatio in tria  
d ispescitur Officia.

§ 1) Officium prim um  operam  
confert ad liturgicum  Dei cultum , 
vel ritu a li vel pasto ra li ratione spe
c ta ta ; textibus liturgicis em endan
dis au t conficiendis vacat; recogno
scit calendaria peculiaria, et P ro 
p ria  M issarum  et Officiorum , sive 
dioecesium sive O rdinum  Religio
sorum ; opportunas ab hisce rebus 
vacationes concedit; agit de vera 
legitim aque in terp re ta tione cum 
norm arum  tum  rubricarum , quae 
in  libris liturgicis haben tu r; a tten -

1. N iniejsza K ongregacja, k tórej 
przewodniczy K ardynał P refek t, 
w spom agany przez S ekretarza i Pod
sekretarza posiada w ładzę w  odnie
sieniu do wszystkiego, co dotyczy 
bezpośrednio k u ltu  Bożego zarów 
no w  obrządku rzym skim , jak  i w 
innych obrządkach łacińskich, z za
chowaniem  praw a innych D ykaste- 
riów, gdy idzie o to, co dotyczy 
albo doktryny w iary, albo dyscy
pliny kościelnej, ew entualnie w y
m aga postępow ania sądowego.

2. Om aw iania K ongregacja sk ła
da się z trzech urzędów.

§ 1) U rząd pierwszy zajm uje się 
liturgicznym  kultem  Bożym, roz
w ażanym  w  apekcie obrządkowym  
lub duszpasterskim . Należy do nie
go popraw ianie i sporządzanie tek 
stów liturgicznych. Zatw ierdza p a r 
tyku larne kalendarze, własne fo r
m ularze m szalne i brew iarzowe, czy 
to diecezjalne czy zakonne oraz 
udziela odpowiednich okresów nie- 
obowiązywalności w  tych spraw ach.

10 Cfr. ibid.
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d it ad cultum  sacrarum  reliqu ia
rum , ad confirm andos Coelites tu 
telares, e t ad concedendam appel
lationem  basilicae minoris.

§ 2) Officium  secundum  rationem  
habet cum Conferentiis Episcopali
bus, quarum  Acta liturgica, ad no r
m am  art. 36 § 3 Constitutionis de 
sacra L itu rg ia n , perpendit, p robat 
seu confirm at; accommodationes, de 
quibus art. 40 eiusdem  C onstitu
tionis 12 significat, a Conferentiis 
Episcopalibus propositas, accurate 
considerat, spectatis sive legibus li- 
turgicis generalibus, sive necessi
tatibus, traditionibus e t ingenio sin
gulorum  populorum ; denique v er
sa tu r circa cultum  extraliturgicum , 
hoc est circa populi christiani pie
ta tis  exercitationes, salvis facu lta 
tibus Sacrae Congregationis pro 
doctrina fidei.

§ 3) Officium te rtium  ratio 
nem habet cum Commissionibus, 
quas appellant, liturgicis, cum Com
m issionibus m ixtis plurium  natio
num , cum que Institu tis, u ti vocarft, 
quae vel apostolatum  liturgicum , 
vel m usicam, vel cantum , vel artem  
sacram  prom ovent; non solum no
titias de v ita  litu rg ica in Ecclesia 
conquirit, sed scriptiones etiam  de 
hoc argum ento agentes congerit, 
ex quibus ra tio n aria  conficit; re 
p u ta t quo modo media, quae voci
tan t, com m unicationis socialis ad 
divinum  cultum  provehendum  con
ferre  possint; inceptis denique pa-

Do niego należy autentyczna i p raw 
na in te rp re tac ja  norm  i rubryk  za
w artych w  księgach liturgicznych. 
Z ajm uje się wreszcie kultem  św ię
tych relikwii, zatw ierdza Świętych 
patronów  i udziela ty tu łu  bazyliki 
mniejszej.

§ 2) D rugi Urząd utrzym uje łącz
ność z K onferencjam i Biskupimi, 
których ak ta  — zgodnie z przepi
sem art. 36 § 3 K onstytucji o św. 
L itu rg ii11 bada i zatw ierdza. P rzy 
stosowania, o których w spom ina 
art. 40 tejże K o n sty tu c ji12, przed
staw ione przez K onferencje Bisku
pie, dokładnie studiuje, biorąc pod 
uw agę czy to  ogólne przepisy litu r
giczne, czy to potrzeby, zwyczaje, 
tradycje i m entalność poszczegól
nych narodów. Z ajm uje się w resz
cie kultem  pozaliturgicznym  tj. po
bożnymi praktykam i ludu chrze
ścijańskiego, z zachowaniem  kom 
petencji K ongregacji D oktryny 
W iary.

§ 3) U rząd trzeci u trzym uje kon
tak ty  z Kom isjam i liturgicznym i, 
z K om isjam i m ieszanym i kilku k ra 
jów, i z Insty tu tam i, zajm ującym i 
się rozwojem  apostolstw a liturgicz
nego, m uzyki lub śpiewu, czy sztu
ki sakralnej. Nie ty lko zbiera w ia
domości o życiu liturgicznym  w  Ko
ściele, lecz gromadzi także publi
kacje dotyczące tego przedm iotu, 
sporządzając na tej podstaw ie od
powiednie zestawienia. Rozważa

11 Cfr. Concil. Vat. II, Const. Sacrosanctum  Concilium: A.A.S., 56, 
1964, p. 109.

11 Cfr. ibid. n. 40: 1. c., 111.
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storalibus, Consociationibus ex om
ni· natione, et conventibus aposto- 
la tus litu rg ici favet.

3. Haec Sacra Congregatio iuva- 
tu r  tum  a suo Coetu Consultorum , 
e viris constante rei liturgicae pe- 
ritissim is, a Summo Pontifice undi
que gentium  eligendis, tum  a Com
m issionibus ad quaestiones d iffi
ciliores investigandas co n s titu tis ,3.

4. Ad instaurationem  liturgicam  
absolvendam  sacra haec Congrega
tio ad tem pus opera u titu r  m em 
brorum  et peritorum , qui ad Con
silium  ad exsequendam  C onstitu tio
nem  de sacra L itu rg ia pertineban t; 
ea scilicet ratione quae hic defi
n itur:

§ 1) P u rp u ra ti P a tres  qui M em 
bra  e ran t Consilii, eo ipso M em bra 
fiun t Congregationis pro cultu  di
vino. Ad quos alii, si visum  fuerit, 
addi poterunt.

§ 2) Episcopi dioecesani, vi L it
te ra rum  A postolicarum  „Pro com
perto  sam e” 14 u ti M em bra huic 
Congregationi assignandi, pro hac 
vice, ab iis qui veluti M em bra ad 
Consilium, quod dixim us, pertine
bant, e suis Sodalibus eligentur.

§ 3) In Coetibus, in quibus u lti
m ae conclusiones circa edendos li
bros liturgicos approbandae sunt, 
partem  habebunt tum  Sodales pe
culiaris Commissionis, e desito Con
silio ortae, tum  M em bra huius S a
crae Congregationis.

w  jak i sposób tzw. społeczne środ
ki przekazyw ania m yśli ludzkiej 
mogłyby się przyczynić do rozwoju 
ku ltu  Bożego. Popiera wreszcie in i
cjatyw y duszpasterskie, S tow arzy
szenia w szystk ich  k rajów  i zjazdy 
apostolstw a liturgicznego.

3. O m aw ianą K ongregację wspo
m aga zarówno w łasny zespół kon- 
sultorów , składający się z osób n a j
bardziej biegłych w  spraw ach li
turgicznych, w ybranych ze w szyst
kich narodów  przez Ojca św. jak 
i kom isje ustanow ione dla roz- 
trzygnięcia trudniejszych k w e s tiils.

4. W celu doprowadzenia do koń
ca odnowy liturgicznej om awiana 
K ongregacja korzysta czasowo z po
mocy członków i biegłych, którzy 
należeli do Rady W ykonawczej Kon
sty tucji o św. L iturgii, a  to  w  spor 
sób tu ta j określony:

§ 1) K ardynałow ie, k tórzy byli 
członkami Rady, sta ją  się tym  sa
m ym  członkami K ongregacji dla 
ku ltu  Bożego. Gdyby w ydało się to 
wskazane, można do nich dołączyć 
także innych.

§ 2) Biskupi diecezjalni, którzy 
na podstaw ie Pism a Apostolskiego 
„Pro com perto sane” 14 m ają być 
wyznaczeni jako członkowie tej 
Kongregacji, będą tym  razem  w y
bran i spośród siebie przez tych, 
którzy stanow ili członków wspo
m nianej Rady.

§ 3) W zebraniach (posiedzeniach), 
na których zatw ierdza się ostatecz-

13 Cfr. Const. Apost. Regim ini Ecclesiae, η. 61, § 3: A.A.S., 59, 1967, 
p. 905.

14 Cfr. A.A.S., 59, 1967, pp. 881—884.
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ne decyzje dotyczące w ydaw ania 
ksiąg liturgicznych, będą uczestni
czyli zarówno członkowie specjal
nej Kom isji utworzonej z rozw ią
zanej Rady, jak  i członkowie om a
w ianej Kongregacji.

KONGREGACJA DLA SPRAW KANONIZACYJNYCH 
SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM

5. Sacrae Congregationis pro Cau
sis Sanctorum , cui p raeest C ard i
nalis P raefectus, iuvantibus Secre
tario  e t Subsecretario, hoc est m u
nus, u t om nia agat quae vel ad Bea- 
tificationem  Servorum  Dei, vel ad 
Canonizationem  Beatorum , vel ad 
reliqu iarum  conservationem  omni 
modo p e r t in e n t15.

6. Sacra Congregatio, quae in 
Causis cognoscendis ad modum  iu- 
dicii procedit, tribus officiis con
sta t, quae sunt: Officium prim um  
iudiciale, cui proxim e m oderatur 
Secretarius, adiuvante Subsecreta
rio et congruo Officialium  num ero; 
Officium secundum, cui p raeest P ro 
m otor G eneralis Fidei, ope ei fe
ren tibus Subprom otore G enerali F i
dei' e t consentaneo num ero Officia
lium ; terium  Officium Historicum  
Hagiographicum , cui p raefic ie tur 
Relator Generalis.

7. Primum Officium haec prae
stat:

§ 1) Supplices libellos expendit 
ea de causa delatos, u t vel Causae 
in troducan tu r, vel inquisitiones in-

5. Do K ongregacji dla Spraw  K a
nonizacyjnych, k tórej przewodniczy 
K ardynał P refek t, wspom agany 
przez S ekretarza i Podsekretarza 
należy załatw ianie tego wszystkiego 
co dotyczy w  jakikolw iek sposób, 
czy to B eatyfikacji Sług· Bożych, 
czy K anonizacji Błogosławionych 
czy wreszcie przechow yw ania re- 
l ik w i15.

6. K ongregacja, k tó ra  w  rozpa
tryw aniu  spraw  postępuje na spo
sób sądowy, składa się z trzech 
urzędów. Są to mianowicie: P ierw 
szy Urząd sądowy, k tórym  k ieru je 
bezpośrednio Sekretarz, w spom aga
ny przez P odsekretarza i odpowied
nią liczbę urzędników ; Urząd d ru 
gi, k tórem u przewodniczy Prom otor 
G eneralny W iary, wspom agany przez 
Zastępcę P rom otora G eneralnego 
W iary i odpowiednią liczbę urzęd
ników. Trzeci Urząd H istorii Św ię
tych, k tórym  k ieru je R elator G ene
ralny.

7. Pierwszy Urząd załatwia nastę
pujące sprawy;

§ 1) R ozpatruje prośby, dotyczą
ce albo w prow adzenia spraw y, albo

15 Cfr. can. 253 § 3; et Const. Ap. Regimini Ecclesiae, η. 59: A.A.S., 
59, 1967, p. 904.
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s tru an tu r super asserta  m iracula; 
scrip ta recognoscit, in  quibus sup
plices libelli n itu n tu r; decernit num 
Causa introduci, vel processus de 
quodam  m iraculo  instru i possit. 
Norm as p rae terea  trad it ad pro
cessus instruendos; num  hi valean t 
iudicat; acta ad inquisitionem  ne
cessaria, si casus fe ra t, per se ip
sum  vel per Episcopum loci com
plet vel supplet; de exceptionibus 
d o ce rn it16.

In his agendis sequenti ratione 
procedit:

1°) D ubium  num  aliquid obsit 
causae introductioni proponitur in 
peculiari Congressu, in quo, post 
acceptas tabulas ·— constantes ex 
docum entis ab Episcopo missis, ex 
trium  Consultorum  votis, a tque e 
voto Prom otoris G eneralis Fidei — 
suffragium  pro rei v erita te  ferun t 
Secretarius, Subsecretarius, Prom o
tor G eneralis Fidei, R elator G ene
ralis, Subprom otor G eneralis F i
dei, e t tres Consultores, ab iis di
versi qui scriptum  votum  de eadem 
re  tu le ru n t. Postea 'de facto  exam i
ne rela tio  finalis com ponetur, quam  
omnes su b sc rib en t17.

2°) S enten tia  ferenda est a pe
culiari Congregatione, quae constat 
ex C ardinali P raefecto, C ardinali 
Ponente, e t ex tribus saltem  aliis 
C ardinalibus, quibus cum prioribus 
tabulis ea etiam  subicienda sunt suf
fragia’ in peculiari Congressu pro-

przeprow adzenia dochodzeń со do 
przytaczanych cudów. Bada pism a 
(dowody), na których op iera ją  się 
prośby. Rozstrzyga na tem at czy 
m ożna wnieść spraw ę lub rozpocząć 
proces na tem at jakiegoś cudu. W y
daje ponadto norm y dotyczące pro
wadzenia procesów; decyduje o ich 
ważności. Gdy zachodzi potrzeba 
kom pletuje lub uzupełnia sam bez
pośrednio lub  przez miejscowego 
B iskupa ak ta  potrzebne w  docho
dzeniu. W ydaje decyzje w  w ypad
ku zgłoszenia zarzu tu  stronniczo
ści 1δ.

W załatw ianiu  tych spraw  postę
puje w  sposób następujący:

1°) W ątpliwość na tem at, czy nie 
m a jakiej przeszkody we w prow a
dzeniu spraw y przedstaw ia na spe
cjalnym  zebraniu, na k tórym  po 
otrzym aniu ak t — zaw ierających 
dokum enty przesłane przez b isku
pa, trzy w nioski konsultorów  oraz 
opinię G eneralnego P rom otora W ia
ry  — na tem at uzasadnienia (pro
śby) głosują: Sekretarz Podsekre
tarz, G eneralny Prom otor W iary, 
R ela tor Generalny, Zastępca G ene
ralnego P rom otora W iary i trzej 
konsultorzy, różni od tych, którzy 
dali wniosek pisem ny w  te j sam ej 
sprawie. N astępnie o przeprow adzo
nym badaniu  sporządza się końco
w ą relację, k tó rą  wszyscy podpi
sują 17.

2°) Decyzję w ydaje specjalna, 
kongregacja, w  której bierze udział

19 Cfr. Constit. Apost. Regim ini Ecclesiae, η. 62, § 2, 1°: 1. с., p. 906; 
cfr. L it. Apost., Sanctitas clarior, m otu proprio datae die 19 mensis 
M art. an. 1969, n. 7: A.A.S., 61, 1969, p. 152.

17 Cfr. Const. Apost. Regim ini Ecclesiae, η. 62, § 2, 1°: 1. с., p 906.
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la ta , e t Relatio finalis. Congregatio
ni peculiari adest S ec re ta riu s ie.

3°) Iudicium  de processuum  auc
to rita te , post habitum  votum  Pro- 
m otoris G eneralis, p ronun tia tu r in 
o rd inario  Congregationis Congressu.

4°) Ad eundem  ordinarium  Con
gressum  spectat de exeptionibus 
decernere 19.

§ 2. V idet de Servorum  Dei
scrip tis, de m artyrio , de v irtu tibus 
heroicis, de confirm atione antiqui 
cu ltus atque de Doctoris titu lo  Sanc
tis decernendo, sequenti modo:

1°) Exam en scriptorum  post suf
fragium  a duobus Censoribus theo
logis latum , fit in Congressu ordi
nario ; si vero  peculiares d ifficu lta
tes occurrant, quaestio ad ■ Congre
gationem  plenariam  defertur.

2°) D isceptatio de m artyrio , vel 
de v irtu tibus heroicis — p ara ta  Po
sitione, constante e Sum m ario e 
P atron i inform atione, e trium  Con
su lto rum  votis, ex anim adversioni
bus Prom otoris G eneralis Fidei, a t
que e P atron i responsione ■— fit in 
peculiari Congressu, in quo iidem 
qui supra designati sun t n. 7, § 1, 
1°, quasi iudicum  m unere fungen
tes 20, suffragium  pro re i verita te  
ferunt. De peracta disceptatione Re
latio finalis com ponitur, quam  om
nes suffragatores su b sc rib u n t21.

3°) S enten tia  p ronun tia tu r in 
Congregatione p lenaria  P atrum  C ar
dinalium , quibus cum priore posi
tione subicienda sun t suffragia in

K ardynał P refek t, kardynał Ponens 
i przynajm niej trzech innych k a r
dynałów. Oprócz wspom nianych po
przednio ak t, należy im dostarczyć 
również głosy przedstaw ione na spe
cjalnym  posiedzeniu oraz końcową 
relację. Na kongregacji obecny jest 
Sekretarz >*.

3°) Opinię na tem at ważności pro
cesów, w ydaje się, po otrzym aniu 
w niosku G eneralnego Prom otora na 
zwyczajnym  posiedzeniu K ongre
gacji.

4°) Do tego samego zwyczajnego 
posiedzenia należy rozstrzyganie na 
tem at podejrzenia o stronniczość19.

§ 2. R ozpatruje spraw y dotyczące 
pism  Sług Bożych, m ęczeństwa, cnót 
heroicznych, zatw ierdzenia starożyt
nego ku ltu  i przyznania świętym 
ty tu łu  Doktora. Czyni to w  nastę
pujący sposób:

l° ) P o  w ydaniu opinii przez dwóch 
teologów censorów odbywa się b a 
danie pism na posiedzeniu zwyczaj
nym. Gdyby pow stały jakieś spe
cjalne trudności, spraw ę przekazuje 
się kongregacji plenarnej.

2°) Rozważanie na tem at m ęczeń
stw a i cnót heroicznych, odbywa 
się — po przygotow aniu wniosku, 
zaw ierającego streszczenie relacji 
patrona, opinii trzech konsultorów , 
uw ag generalnego prom otora w iary  
oraz odpowiedzi patrona — na spe
cjalnym  posiedzeniu, na k tórym  ci, 
k tórzy są wyliczeni w  n. 7 § 1, 1°, 
pełniąc funkcję jakby sędziów so,

18 Cfr. ibid.
19 Cfr. ibid.
*> Cfr. ibid., n. 62, § 2, 2°: 1. c.
21 Cfr. ibid.



[21] Posoborowe praw odaw stw o kościelne 203

peculiari Congressu la ta  et Relatio 
finalis. Congregationi adest Secre
ta riu s 22.

4°) Ad excutiendum  dubium  de 
an tiquo  cultu confirm ando vel de 
titu lo  Doctoris Ecclesiae Sanctis de
cernendo, p a re tu r  Positio constans 
ex Sum m ario, P atron i Inform atione, 
trium  Consultorum  votis, e t Prom o- 
toris G eneralis Fidei disquisitione 
vel declaratione. D isceptatio autem  
f ia t prim um  in peculiari Congressu, 
deinde in Congregatione p lenaria 
P a trum  C ardinalium , u ti indicavi
m us, in hac ipsa § ad nn. 2° et 3°.

§ 3) Cognoscit de assertis m iracu
lis deprecationi Servi Dei tr ib u 
t i s 23, sequenti ratione:

1°) A sserta m iracula, de quibus 
duo Periti suum iudicium  m edico- 
-legale aperuerin t, expendun tu r in 
coetu m edicorum , quorum  conclu
siones accurata relatione exponun
tu r.

2°) Deinde p a ra tu r  Positio, con
stans ex Sum m ario, iudiciis medi- 
co-legalibus P eritorum , relatione 
coetus m edicorum , inform atione P a 
troni, votis trium  Consultorum , an i
m adversionibus Prom otoris G ene
ralis Fidei, e t responsione Patroni. 
De quibus tabulis d isceptatur p r i
m um  in peculiari Congressu, deinde 
in Congregatione p lenaria  P atrum  
C ardinalium , u ti supra significa
tum  est n. 7 § 2, 2° et 3° 24.

8. § 1) S ententiae P a trum  C ardi
nalium , de quibus ad n. 7 § 1, 2°;

głosują na tem at uzasadnienia sp ra
wy. Z przeprow adzonej dyskusji 
przygotow uje się końcową relację, 
k tó rą  podpisują wszyscy głosują
cy 21.

3°) W yrok w ydaje się na kongre
gacji p lenarnej kardynałów , k tórym  
należy przedstaw ić razem  ze w spo
m nianym  poprzednio wnioskiem, 
także głosy w yrażone na specjalnym  
posiedzeniu oraz relację końcową. 
W kongregacji bierze udział Sekre
ta rz  22.

4°) W celu rozstrzygnięcia w ą t
pliwości na tem at zatw ierdzenia sta 
rożytnego ku ltu  lub  przyznania 
Świętym  ty tu łu  D oktora Kościoła, 
należy przygotować wniosek, zaw ie
ra jący  streszczenie, relację  patrona, 
w nioski trzech konsultorów  i b a 
danie lub oświadczenie generalnego 
prom otora w iary. Rozpraw a zaś (na 
ten  tem at) toczy się najp ierw  na 
specjalnym  zebraniu, a następnie na 
kongregacji p lenarnej kardynałów , 
jak  to zostało określone w n in ie j
szym §, nn. 2° i 3°.

§ 3) R ozpatruje spraw ę cudów 
przypisyw anych w staw iennictw u 
Sługi Bożego23, co czyni w  nastę
pujący sposób:

1°) Przytaczane cuda, na temat 
których wydali już swój wniosek 
medyczno-prawny dwaj biegli, ba
da się na posiedzeniu lekarzy, któ
rych wnioski przedstawia się w spe
cjalnej relacji.

2°) Następnie przygotowuje się

22 Cfr. ibid.
23 Cfr. ibid., n. 62, § 2, 3°: I.e ., p. 907.
24 Cfr. ibid.
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§ 2, 3° et 4°; § 3, 2'°, re feru n tu r 
ad Sum m um  Pontificem, iux ta 
p raescrip ta  cann. 2083 §§ 1 et 2; 
2107; 2111; 213325.

§ 2) Si Summus Pontifex decre
v erit u lterius esse procedendum , 
causa suum  perget iter.

§ 3) Si vero Sum m us Pontifex 
decreverit dubium  novae Congre
gationi P a trum  ' C ardinalium  esse 
subiciendum , Positio pare tu r, in qua 
ponan tu r sive d ifficultates non so
lu tae, sive P atron i responsio, sive, 
si adsint, nova docum enta.

§ 4) Si denique Sum m us Pontifex 
causam  esse reponendam  iusserit, 
de 'ea iam  agere non licet, nisi, ob 
nova ac probabilia in terposita  do
cum enta, venia a Summo Pontifice 
tr ibua tu r.

9. Officium secundum est p ro 
prium  Prom otoris G eneralis Fidei, 
cuius est ius tu e ri et anim adversio
nes, vel disquisitiones au t suffragia 
edere, u t supra  in singulis casibus 
s ta tu tum  e s t2e.

10. Officium H istoricum  Hagio- 
graphicum , Causis historicis seu an 
tiquis instruendis vacans, peculiari 
lege regitur, a Decessore Nostro f. r. 
Pio X I s ta tu ta  Apostolicis L itteris 
„Gia da qualche tem po” m otu p ro 
prio die VI mensis F ebruarii anno 
MCMXXX editis 27.

11. Sacra haec Congregatio suam

wniosek, sk ładający się ze streszcze
nia, opinii m edyczno-praw nej bie
głych, relacji z posiedzenia lekarzy, 
inform acji patrona, wniosków  trzech 
konsultorów , uwag generalnego p ro
m otora w iary  i odpowiedzi p a tro 
na. Na ten  tem at toczy się najp ierw  
dyskusja na specjalnym  zebraniu , 
a następnie na kongregacji p len ar
nej kardynałów , ja k  to wyżej w ska
zano w  n. 7 § 2, 2° i 3° M.

8. § 1) Decyzje kardynałów , o k tó 
rych mowa w  n. 7 § 1, 2°; § 2, 3° 
i 4°; § 3, 2° są przedstaw ione Ojcu 
św., zgodnie z przepisem  kan. 2013 
§§ 1, 2; 2107; 2111; 2 1 33 25.

§ 2) Gdy Papież zadecyduje, że 
należy spraw ę dalej prowadzić, w te
dy wszystko idzie swoją drogą.

§ 3) Jeżeli zaś Papież zadecyduje, 
że w ątpliw ość należy przedstaw ić 
nowej kongregacji kardynałów , w te 
dy trzeba przygotować w niosek, 
w  którym  zamieszcza się już to  tru 
dności nie rozwiązane, już to odpo
wiedź patrona, ew entualnie, gdy ta 
kie są, nowe dokum enty.

§ 4) Jeżeli wreszcie Papież zade
cyduje, że spraw ę należy zaniechać, 
w tedy nie wolno jej prowadzić, chy
ba że Ojciec św. zezwoli n a  to  n a  
skutek  przedstaw ienia nowych i 
praw dopodobnych dokumentów.

9. Drugi urząd stanowi prom otor 
generalny w iary,, którego zadaniem  
jest obrona praw a, przygotow yw a-

25 Cfr. ibid., n. 62, § 3: 1. c.
24 Cfr. cann. 2079; 2080,; 2106, 3, 4; 2109, 1, 2; 2010, § 1; et Const. 

Apost. Regimini Ecclesiae, η. 62, § 5: 1. с., p. 907.
27 Cfr. T.A.S. 22: 1930, pp. 87—88; et Const. Regimini Eclesiae, n. 63: 

A.A.S., 59, 1967, p. 8.
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habet C ancellariam , quam  appellant, 
proprio  in stitu to  ad m in is tra tam 2S.

12. Item  Congregatio in  prom ptu 
habet album  cum A dvocatorum  et 
P rocuratorum , qui dotibus et t i tu 
lis p raed iti esse debent iu re re 
quisitis 29, tum  collegium peritissi- 
m orum  m edicorum , ob suam  scien
tiam  e t probita tem  ad hoc electo
rum  30.

13. Quoad Servorum  Dei B eati- 
ficationem  et B eatorum  Canoniza- 
tionem , postquam  haec in Consisto
rio  decreta fuerit, ritu s et sollem nia 
serven tu r a C uria Rom ana recep
ta  31.

14. Quae C onstitutione hac No
stra  praescripsim us ab hoc ipso die 
v igere incipiunt.

N ostra haec autem  sta tu ta  et 
p raescrip ta  nunc et in posterum  
firm a et efficacia esse e t fore vo
lum us, non obstantibus, quatenus 
opus est, C onstitutionibus et O rdi
nationibus Apostolicis a Decessori
bus N ostris editis, ceterisque p rae 
scriptionibus etiam  peculiari m en
tione e t derogatione dignis.

D atum  Romae, apud Sanctum  P e
trum , die V III m ensis Maii, anno 
MCMLXIX, Pontificatus Nostri 
sexto.

PAULUS PP. VI

nie uwag, przeprow adzenie docho
dzeń, w ydaw anie wniosków, jak  to 
zostało w skazane powyżej w  po
szczególnych w ypadkach 2e.

10. Urząd H istoryczno-H agiografi- 
czny, zajm ujący się prowadzeniem  
sp raw  historycznych k ieru je się spe
cjalnym  praw em , w ydanym  przez 
naszego Poprzednika ś.p. P iusa XI 

w  Piśm ie A postolskim  m otu proprio 
„Gia da qualche tem po” z dnia 6 lu 
tego 1930 roku 27.

11. N iniejsza K ongregacja posiada 
w łasną K ancelarię, m ającą w łasny 
regulam in 2S.

12. K ongregacja posiada również 
do'dyspozycji zespół tak  adw okatów  
jak  i pełnom ocników, k tórzy m u
szą posiadać przym ioty i ty tu ły  w y
m agane przez praw o29. Ma też ko le
gium  najbardziej biegłych lekarzy, 
w ybranych do niego z rac ji swojej 
wiedzy i przym iotów  30.

13. Gdy chodzi o B eatyfikację 
Sług Bożych i Kanonizację Błogo
sławionych po ogłoszeniu już na 
konsystorzu, to należy zachować 
obrzędy i uroczystości p rzy ję te przez 
K urię Rzym ską 31.

14. Przepisy zaw arte w  niniejszej 
K onstytucji zaczynają obowiązywać 
z dniem  ogłoszenia.

Chcemy, by te  nasze postanow ie
nia i przepisy obecnie i w  przyszło
ści zachowały swoją moc i skutecz
ność, bez względu — gdy to  jest ak-

28 Cfr. ibid., n. 62, § 6: 1. c„ p. 907.
29 Cfr. can. 2018.
30 Cfr. Const. Apost. Regim ini Ecclesiae, η. 62, § 7: I.e ., p. 907.
31 Cfr. can. 2111; et Const. Apost. Regim ini Ecclesiae, η. 62, § 4:

I.e., p. 907.
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tua lne  — na konstytucje i zarządze
nia apostolskie, w ydane przez n a 
szych Poprzedników  i wszelkie inne 
zarządzenia, godne naw et specjalnej 
w zm ianki czy odwołania.

D an w  Rzymie, u św. P iotra, dnia 
8 m aja  1969 roku, szóstego naszego 
Pontyfikatu.

PAW EŁ VI PAP.

35.

KONSTYTUCJA APOSTOLSKA „MISSALE ROMANUM”

promulgująca Mszał Rzymski odnowiony z polecenia 
Powszechnego .Soboru Watykańskiego II

CONSTITUTIO APOSTOLICA

Missae Romanum ex Decreto Concilii Oecumenici Vaticani II 
instauratum promulgatur.

<AAS 61(1969) 217—222)

PAULUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei 
Ad perpetuam rei memoriam

MISSALE ROMANUM, ex decre
to  Concilii T riden ti a Decessore No
stro  S. Pio V anno MDLXX p ro 
m ulgatum  1, nemo non suscipit in 
m ultis iisque m irificis u tilita tis  f ru 
ctibus esse num erandus, qui ex 
eadem  Sacrosancta Synodo in  un i
versam  C hristi Ecclesiam dilapsi 
sunt. P er quattuor enim saecula, non 
modo illud ritu s la tin i sacerdotes 
pro norm a habuerunt, ad  quam  Eu- 
charisticum  Sacrificium  facerent, 
sed sacri etiam  Evaingeffi n u n tii in

PAWEŁ BISKUP

Sługa Slug Bożych 
Na wieczną irzeczy pamiątkę

Je s t rzeczą jasną, że MSZAŁ 
RZYMSKI prom ulgow any 1 w  1570 r. 
na zlecenie Soboru Trydenckiego 
przez naszego Poprzednika św. 
P iusa V należy wyliczyć wśród 
licznych i to niezwykle skutecznych 
owoców, jak ie  z tego Świętego Sy
nodu w ypłynęły dla całego Kościo
ła. Przez cztery bowiem w ieki nie 
tylko kapłani obrządku łacińskiego 
m ieli go jako norm ę w edług której 
spraw ow ali Ofiarę Eucharystyczną, 
lecz zw iastuni Ewangelii zanieśli go

1 Const. Apost. Quo prim um , die 14 iulii 1570 data.


