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16) O rdinarius loci sanationem  
in radice m atrim onii m ixti conce
dere potest, im pletis condicionibus, 
de quibus in nn. 4 et 5 harum  
norm arum , et servatis ceteris de 
iure servandis.

17) In casu peculiaris d ifficu lta
tis vel dubii quoad applicationem  
harum  norm arum , recurrendum  est 
ad Sanctam  Sedem.

Q uaecum que a Nobis hisce L it
teris m otu proprio datis decreta 
sunt, ea om nia firm a ac ra ta  esse 
iubem us suosque integros effectus 
obtinere a die 1 mensis Octobris 
huius anni, contrariis quibuslibet 
non obstantibus.

Datum  Romae, apud Sanctum  
P etrum , die XX XI mensis M artii 
MCLXX, Pontificatus N ostri sep ti
mo.

PAULUS PP. VI

16) O rdynariusz m iejsca może 
sanować w zaw iązku m ałżeństwo 
mieszane, po w ypełnieniu w aru n 
ków, o k tórych mowa w  nn. 4 i 5 
zaw artych tu  przepisów  i z zacho
w aniem  innych w arunków  w ym a
ganych przez prawo.

17) W w ypadku szczególnej tru d 
ności lub w ątpliw ości co do zasto
sow ania obecnych norm, należy 
się odnieść do Stolicy Ap.

Co zostało zarządzone tym  n a 
szym pism em w ydanym  z w łasnej 
inicjatyw y, to wszystko za tw ier
dzamy. Z aw arte tu  przepisy zacz
ną w  pełni obowiązywać od dnia 
1 października b. r., bez względu na 
jakiekolw iek przeciwne zarządze
nia.

Dan w  Rzymie u św. P io tra , 
dnia 31 m arca 1970 roku, w  siód
m ym  roku naszego Pontyfikatu .

PAP. PAW EŁ VI

70.

OKÓLNIK KONGREGACJI DLA SPRAW  DUCHOWIEŃSTWA 
skierow any do Przew odniczących K onferencji Biskupich, a dotyczący 
Rad K apłańskich w  św ietle w ytycznych K ongregacji P lenarnej z dnia 

10 października 1969 roku

LITTERAE CIRCULARES 
ad Praesides C onferentiarum  Episcopalium  de Consiliis P raesby teralibus 

iux ta  p lacita Congregationis P lenariae die 10 Octobris 1969 habitae 
(AAS 62(1970)459—465)

P r o e n i u m

1. P resby teri sacra O rdinatione 
atque missione, quam  ab Episcopis 
recipiunt, „prom oventur ad in se r
viendum  Christo M agistro, S acer
doti e t Regi, cuius partic ipan t m i
nisterium , quo Ecclesia in  P opu
lum  Dei, Corpus C hristi e t Tem 
plum  S piritus Sancti, hic in te r 
ris, indesinenter aed ifica tu r” .1

W s t ę p

1. P rezbiterzy przez święcenia 
i misję, otrzym aną od biskupów  
„zostają w yniesieni do służenia 
Chrystusow i Nauczycielowi, K a
płanowi i Królowi, uczestnicząc 
w  Jego posłudze, dzięki k tó rej 
Kościół tu ta j na ziemi rośnie nie
ustannie jako lud Boży, Ciało 
C hrystusa i św iątynia Ducha Św ię-
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Cum  ig itu r sacerdotale m in iste
rium  nonnisi in h ierachica totius 
Ecclesiae com munione adim pleri 
possit,2 „nullus p resbyter seorsum  
ac veluti singillatim  sum  m issio
nem  satis adim plere valet, sed 
tan tum  viribus unitis cum  aliis 
P resbyteris, sub ductu eorum, qui 
Ecclesiae p raesu n t” .3

Episcopi vero qui, recep ta m is
sione canonica, „ecclesias pa rticu 
lares sibi commissas u t vicarii et 
legati C hristi reg u n t” ,1 u t m unus 
suum  portionem  Populi Dei pas
cendi recte obire valeant, sibi as
sum ant sacerdotes u ti adiutores 
necessario ,5 qui in  exercendo m i
n isterio  ab Episcopis pendent cum 
quibus ipsi sacerdotali honore sunt 
coniuncti .8

P resby teri ad populo inserv ien
dum  vocati unum presbyterium  
cum  suo Episcopo constituunt, d i
versis quidem  officiis m ancipa
tu m .7 P roinde in  qualibet dioecesi 
in te r Episcopus et omnes p resby te
ros communio hierarchica ex s ta t ,8 
quae eos arc te  coniungit eosque e f
ficit unam  fam iliam , in qua pater 
est Episcopus .9

2. Intim am  hanc com munionem 
Concilium  Oecumenicum V atica
num  II in diversis docum entis e x 
p licavit ac illu strav it atque ita  
signa tem porum  est in terpretatum . 
In praesenti, enim, quandoquidem

tego” .1 Poniew aż zaś posługa k a 
płańska może być w ypełniana ty l
ko we wspólnocie hierarchicznej 
całego Kościoła,2 stąd  „żaden p rez
b ite r nie może oddzielnie i jakby 
pojedynczo wypełnić dostatecznie 
swej misji, lecz tylko wspólnym i 
siłam i,.razem  z innym i p rezb itera
mi pod przewodnictw em  tych, k tó 
rzy k ie ru ją  Kościołem ” .3

Biskupi zaś, którzy na mocy 
otrzym anej m isji kanonicznej 
„kieru ją powierzonym i sobie po
szczególnymi kościołami jako za
stępcy i legaci C hrystusa ” ,4 by m o
gli w łaściw ie w ypełniać swój obo
wiązek kierow ania cząstką Ludu 
Bożego, dobierają sobie kapłanów  
jako niezbędnych pom ocników .5 
W w ykonyw aniu swojej m isji k a 
płani są zależni od biskupów, 
z którym i związani są godnością 
kapłańską.®

Prezbiterzy, powołani do służe
nia ludowi Bożemu, stanow ią ze 
swoim biskupem  jedno prezbite
rium, poświęcające się różnym  po
winnościom .7 Z tej to rac ji istnieje 
w  każdej diecezji w spólnota h ie
rarchiczna między biskupem  
i w szystkim i prezb iteram i,8 k tóra 
ich ściśle łączy oraz spraw ia, że 
są jedną rodziną, gdzie ojcem jest 
b iskup .8

2. Powszechny Sobór W atykań
ski II  w różnych dokum entach w y
łożył i naśw ietli! tę  w ew nętrzną 
wspólnotę, odczytując w  ten spo
sób znaki czasów. Obecnie bowiem, 
gdy i poczynania apostolskie w y-

1 Decr. de Presbyt. m inisterio  et v ita  „Presbyterorum  ordinis”, η. 1.
2 Ibidem  η. 15.
5 Ibidem  η. 7.
4 Const, dogm. de Ecclesia „Lum en gentium ”, n. 27.
5 Decr. de Presbyt. m inisterio  et v ita  „Presbyterorum  ordinis”, η. 7.
6 Const, dogm. de Ecclesia „Lum en gentium ”, n. 28.
7 Const, dogm. de Ecclesia „Lum en gentium ”, n. 28: Decr. de Presbyt. 

m inisterio  et v ita  „Presbyterorum  ordinis”, η. 8.
8 Decr. de Presbyt. m inisterio  et v ita  „Presbyterorum  ordinis”, η. 7.
9 Decr. de past. Episcop. m unere in  Ecclesia „Christus D om inus”, η. 28.
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e t incepta apostolica omnium 
christifidelium  vires integras a t
que unitas exqu irun t, et to t tan - 
taeque sun t aerum nae, quibus Ec
clesia p rem itur, nemo est qui non 
v ideat sacrorum  m inistrorum  unio
nem  m agnopere expostulari. Ex 
hac unione, sacram entaliter fu n 
data, oriri debet unio cordium, 
quae nem pe m utua inn ititu r cari
ta te .1® Solummodo ita  nasci potest 
communis pastoralis actio, quae 
to tam  am plectitu r dioecesim cunc- 
taque eius problem ata. Si e t qu a
tenus haec ad rem  deducantur, 
sperare licet fore u t sacerdotes 
suam  voluntatem  consocient cum 
voluntate Episcopi, uberiorem  et 
efficaciorem  reddendo operam.

m agają zespolenia w ysiłków 
w szystkich chrześcijan i gdy tak  
liczne oraz w ielkie są troski spo
czywające na K ościele—każdy zda
je  sobie dokładnie z tego spraw ę 
jak  bardzo potrzebna jest jedność 
św iętych szafarzy. Z tej jedności 
posiadającej podstawę sakram en
talną, w inna się zrodzić jedność 
serc, złączonych w zajem ną m iłoś
cią .10 Tylko w  ten  sposób może po
w stać w spólna akcja duszpasterska 
obejm ująca całą diecezję i w szystkie 
jej problem y. Jeżeli i na ile zosta
nie to zrealizowane, można będzie 
się spodziewać, że kap łan i zespolą 
swoją wolę z w olą biskupa, uboga
cając i czyniąc bardziej skuteczną 
sw oją działalność.

N ow y organ doradczy B iskupa  
De novo coetu consultivo ' Episcopi

3. Legislatio canonica, p articu 
larium  ecclesiarum  gubernium  res 
piciens, Episcopis sem per assigna
b a t quoddam  organum  consulti- 
vum, praecipue e presbyteris con
stans, quod audire a u t eius con
sensum  excipere in  quibusdam  
negotiis maioris m om enti Episcopi 
ipsi tenebantur. Nunc in  Codice 
Iu ris Canonici pro  variis gubernii 
dioecesani necessitatibus varia  ex 
stan t organa in ad iutorium  Episco
pi, uti e. gr. dioecesana synodus, 
exam inatores synodales, parochi 
consultores, C apitulum  cathédrale 
seu Coetus Consultorum , Consilium 
adm inistrationis dioecesanum  etc.

Quod in superioribus saeculis 
sim plex v idebatu r postu latum  seu 
requisitum  recti et sapientis gu 
bernii, a Concilio V aticano II, quod 
Ecclesiae na tu ram  altium  investi
gavit, theologice quoque illu stra tu r.

3. P raw odaw stw o kanoniczne 
dotyczące spraw y kierow ania koś
ciołam i partykularnym i, w yzna
czało zawsze biskupow i pewien 
organ doradczy, składający się 
głównie z prezbiterów , którego 
zdania m usieli b iskupi w ysłuchać 
lub uzyskać jego zgodę w  w aż
niejszych spraw ach. Obecnie w  Ko
deksie P raw a Kanoniczngeo, za
leżnie od różnych potrzeb w  zarzą
dzaniu diecezją, przew iduje się 
różne organy pomocnicze dla b i
skupa, jak  np. synod diecezjalny, 
egzam inatorów  synodalnych, p ro 
boszczów konsultorów,. kapitu łę 
k ated ralną  lub zespół konsultorów , 
diecezjalną radę adm inistracy jną 
itp.

To, co w  ubiegłych w iekach w y
dawało się tylko zwykłym  postu la
tem  czyli w ym aganiem  w  zakresie 
słusznego i roztropnego zarządza
nia, zostało naśw ietlone również 
teologicznie przez Sobór W atykań-

10 Decr. de Presbyt. m inisterio  et v ita  „P resbyterorum  ordinis”, η. 8.
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Ecclesiae na tu ram  altius investi- 
in te r Episcopum et suos p resbyte
ros adesse in ecclesia particu lari 
com munionem hierachicam , vi cu
ius Episcopus et presbyteri unum  
idem que sacerdotium , unum  idem - 
que m inisterium  partic ipan t d iver
so u tique g radu ,11 qui determ inatu r 
per receptum  O rdinem  et per m is
sionem canonicam. Hisce supposi
tis, eadem  Synodus, pro sua indole 
pastorali, voluit u t haec unitas 
missionis in bonum  v erte re tu r 
dioecesis per quoddam  novum  or
ganum  consultivum  his verbis: 
„habeatur, modo hodiernis adiunc- 
tis ac necessitatibus accommodato, 
form a ac norm is iure determ inan

dis, coetus seu senatus sacerdotum , 
P raesby terium  reprasen tan tium , 
qui Episcopum in regim ine dioece - 
seos suis consiliis efficaciter adiu- 
vare possit” .12

Quod Concilii V aticani II votum  
prosequutus Sum m us Pontifex  
Paulus Pp. VI, per L itteras Ap. 
„Ecclesiae S anctae”, iussit u t in 
unaquaque dioecesi constitueretur 
m em oratus coetus, qui Consilium 
P resbytera le  nuncupa tu r .13 H uius- 
modi lex exsecutiva, ad experi
m entum  lata, quoad modum Con
silium  componendi, eius com peten
tiam  et functionem  pauca tan tum  
sta tu it, eo nem pe fine, u t evolu
tioni novi organi consultivi neces
sarium  relinqueretu r spatium .

ski II, k tóry  w niknął głębiej w  n a
tu rę  Kościoła. Poucza nas m iano
wicie Sobór, że między biskupem  
i jego kapłanam i istn ieje w  koś
ciele partyku larnym  hierarchiczna 
wspólnota, na mocy k tórej biskup 
i prezbiterzy uczestniczą w  jednym  
i tym  sam ym  kapłaństw ie oraz 
m ają udział w tym  sam ym  posłu
giwaniu, chociaż na różnym  stop
n iu ,11 k tó ry  jest określany przez 
przyjęte św ięcenia i przez misję 
kanoniczną. Czyniąc tak ie  założe
nia tenże Sobór, zgodnie ze swoim 
charak terem  duszpasterskim , w y
raził życzenie, by ta  jedność po
słannictw a przyczyniła się do do
bra diecezji przez nowy organ do

radczy: „Niech m ają (biskupi) radę 
czyli senat kapłanów , rep rezen tu 
jących prezbiterium , k tóry  dosto
sowany do dzisiejszych okolicznoś
ci i potrzeb, w  form ie i według 
norm  określonych w praw ie, m ógł
by skutecznie w spierać biskupa 
swymi radam i w  zarządzie diece
z ją ” .12

W ypełniając w spom niane życze
nie Soboru WatykańskiegcA II, 
Ojciec św. Paw eł VI, pism em Apo
stolskim  „Ecclesiae S anctae” za
rządził, by w  każdej diecezji u s ta 
nowiono zespół, zwany Radą K a
p łańską .13 To zarządzenie w yko
nawcze, w ydane na próbę, posta
naw iało jedynie niewiele na tem at 
powołania Rady, jej kom petencji 
i funkcjonow ania. Chodziło bo
wiem o to, ażeby przewidzieć od
pow iedni okres czasu konieczny 
dla ukształtow ania się ' nowego 
organu.

11 Decr. de past. Episcop. m unere in  Ecclesia „Christus D om inus”, n. 28; 
Decr. de Presbyt. m inisterio  et v ita  „Presbyterorum ordinis”, n. 7.

12 Decr. de Presbyt. m inisterio  e t v ita  „Presbyterorum  ordinis”, n. 7.
13 A. A. S. 58 (1966), pp. 776 sq.
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Zebranie P lenarne K ongregacji 
C elebratio S. C ongregatio P lenariae

4. A p raefa tae  legis prom ulga
tione te rtio  Iabente anno, S. Con
gregatio pro Clericis, cuius est in 
vigilare Consiliis P resby tera libus ,14 
circulares litte ras 'die 15 ianuarii 
1969 m isit ad P raesides Conferen- 
tia rum  Episcopalium  ad m entem  
ipsius legis ,15 rogans u t Episcopi 
suas anim adversiones adnotatio- 
nesque de experim entis ad hoc 
novum  organum  quod spectat 
eidem  S. Congregationi exhiberent. 
Cum  vero responsiones, una cum 
S tatu tis Consiliorum, e provinciis 
ecclesiasticis iuris communis fere 
om nibus ad S. Congregationem  
pervenissent, idem  S. D icasterium , 
auditis suis Consultoribus, die 10 
octobris 1969 P lenariam  Congrega
tionem  habuit, u t de m aioribus 
quaestionibus dicti coetus consul- 
tiv i disceptaretur, cuius placita heic 
b rev iter enucleantur.

4. Gdy upływ ał trzeci rok od 
m om entu prom ulgow ania w spo
m nianego praw a, K ongregacja dla 
Spraw  Duchowieństwa, do k tórej 
należy troska o Rady K ap łań
skie ,14 przesłała w  dniu 15 stycznia 
1969 r. ■— zgodnie z przepisem  p ra 
w a 15 — do Przewodniczącego K on
ferencji B iskupich pismo, prosząc, 
ażeby biskupi przedstaw ili K on
gregacji swoje uwagi i spostrzeże
nia dotyczące doświadczeń zdoby
tych odnośnie tego nowego  orga
nu. Skoro zaś praw ie ze wszystkich 
prow incji kościelnych posiadają
cych sta łą  organizację napłynęły 
odpowiedzi łącznie ze sta tu tam i 
Rad, w tedy om awiana K ongrega
cja — w ysłuchaw szy zdania w łas
nych konsultorów  — odbyła w  dniu 
10 października 1969 r. p lenarną 
sesję, by rozważyć w ażniejsze kw e
stie dotyczące Rady K apłańskiej. 
Wnioski tej w łaśnie sesji są tu ta j 
krótko naświetlone.

O bow iązek ustanow ienia R ady K apłańskiej 
De obligatione Consilium  P resbyterale constituendi

5. Ex com m unione hierarchica, 
quae exs ta t in te r Episcopum et 
presbyteros, necessario sequitur 
scopus et m unus Consilii P resby- 
tera lis quod quidem  ipsam  com
m unionem  aliquo modo institu tio - 
nalite r m anifestat. Q uare institu tio  
huiusm odi Consilii per Mp. „Eccle
siae S anctae” in qualibet dioecesi 
peragenda obligatorie praescrib i
tur.

Haec obligatio insuper tem pori
bus est consentanea. M axime enim 
est opportunum  hodie atque utile,

5. Cel i zadania R ady K ap łań
skiej w ypływ ają w  sposób koniecz
ny ze w spólnoty hierarchicznej, 
jak a  istnieje między biskupam i 
i prezbiteram i, Rada też w yraża ją 
w  pew ien sposób instytucjonalnie. 
S tąd  M. p. „Ecclesiae S anctae” n a 
kazuje ustanow ienie w  każdej die
cezji tak iej Rady.

Ponadto  obowiązek ten jest po 
stulow any przez współczesne w a
runki. Dziś bowiem jest rzeczą jak

14 Const. Ap. „Regim ini Ecclesiae U niversae”, η. 68 ; A. A. S. 59 (1967),
p. 68.

15 M otu proprio „Ecclesiae Sanctae”, Proem ium .
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u t in te r Episcopum et presbyteros 
in stitu a tu r organum  communis 
colloquii seu dialogi. Quae u tilitas 
iam  apparet ex perm ultis respon
sionibus Episcoporum  ad S. Con
gregationem  missis: nam  contactus 
cum sacerdotibus fit facilior; m e
lius cognoscuntur eorundem  m en
tes et optata; accuratiores dein 
hau riri possunt inform ationes de 
s ta tu  rerum  in dioecesi; m utuae 
experien tiae opportunius com m u
nican tur; necessitudines pastorum  
et gregis Dei evidentius apparent; 
cohaerenter suscip iuntur incepta 
apostolica adiunctis hodiernis ac
com modata; in com muni labore 
dem um  adaequate so lvuntur vel, 
saltem , explican tur difficultates.

najbardziej odpowiednią i poży- 
żyteczną, by został ustanow iony 
(powołany) organ wspólnego d ia
logu. Jego użyteczność w ypływ a 
z bardzo licznych odpowiedzi na
desłanych do K ongregacji przez 
biskupów. A więc u łatw iony jest 
ko n tak t.z  kapłanam i; ła tw iej moż
na poznać ich m yśli i życzenia; 
następnie można uzyskać dokład
niejsze dane dotyczące życia die
cezji; zostaje ułatw ione przekazy
w anie w zajem nych doświadczeń; 
dokładniej u jaw n iają  się potrzeby 
pasterzy i Bożej owczarni; zgodnie 
podejm uje się poczynania apostol
skie dostosowane do współczesnych 
w arunków . W reszcie wspólnym  
w ysiłkiem  są odpowiednio rozw ią
zywane lub przynajm niej naśw ie
tlane trudności na jak ie się dziś 
napotyka.

Struktura Rady K apłańskiej 
De C onsilii P resbyteralis com postitione

6 . Concilium P resbytera le  totum  
dioecesis P resby terium  exprim at 
oportet. Quod requisitum , iu x ta  
Episcoporum  et P lenariae P atrum  
sen ten tiam  eo perfectius obtinetur 
quo plenius presbyterorum  opinio
nes et ex perim enta conferantur. 
Q uare indoles rep raesen ta tiva  
Consilii efficitur, si in sinu eius
dem, quantum  fieri potest, rep rae 
sen tan tu r: a) varia  m inisteria (pa
rochi, cooperatores, cappellani, 
etc.); b) regiones seu pastorales 
dioecesis zonae; c) variae sacerdo
tum  aetates seu generationes. Si 
quaedam  in Consilio ita  compo
nendo difficultas exoriatur, p rae 
ferenda v ide tu r repraesen ta tio  
proportionata per praecipua sacer
dotum  m inisteria.

Religiosi quoque, qui curam  ani-

6. Rada K apłańska pow inna re 
prezentow ać całe p rezbiterium  die
cezji. Zgodnie z opinią biskupów  
i ojców sesji p lenarnej postu lat 
ten będzie tym  doskonalej rea li
zowany im pełniej s ta ją  się osią
galne opinie i dośw iadczenia prez
biterów . S tąd  R ada K apłańska 
w tedy osiąga charak ter reprezen
tatyw ny, jeżeli ■— na ile to możli
we — reprezentuje: a) różne po
sługi (proboszczowie, w ikariusze, 
współpracownicy, duszpasterze 
em igrantów  itd.) ; b) regiony czyli 
okręgi (strefy) duszpasterskie die
cezji; c) poszczególne generacje 
kapłanów . Gdyby zaistn iała pew 
na trudność w  uw zględnieniu 
wszystkich podanych powyżej k ry 
teriów, w tedy w ydaje się rzeczą 
bardziej w skazaną mieć na uw a
dze w ażniejsze posługi wypełniane 
przez kapłanów.

Na członków Rady K apłańskiej
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m arum  in dioecesi exercent vel 
operibus apostolatus sese dedicant 
sub iurisdictione Episcopi, in ter 
m em bra Consilii cooptari po te
ru n t .16

7. Consilii sodales designandi 
ra tio  commissa est Episcopis .17 Ii 
vero, uti ex ipsorum  responsioni-, 
bus patet, consensu fere unanim o 
sta tu e ru n t u t notabilis sodalium  
pars eligeretur libero sacerdotum  
suffragio. P atribus autem  P lena
riae p lacu it propositum  u t m aior 
pars sodalium  seligeretur per suf
fragium  om nium  sacerdotum .18

Ceteri autem  sodales designan
tu r  directe ab Episcopo au t ipso 
facto dec laran tu r sodales u t offi
cium quod gerunt (e. gr. Vicarius 
G eneralis, Rector Sem inarii etc.) 
rep raesen ten t in Consilio.

Haec compositio ex m em bris 
nem pe electis a sacerdotibus, no
m inatis ab Episcopo, natis seu de
signatis ratione officii, dum  una ex 
parte  fiduciam  alit sacerdotum  qui 
sese praesentes sen tiun t in Consi
lio, alia ex parte  securita tem  t r i 
bu it Episcopo ad servandum  ae
quilibrium  et possibiltatem  praebet 
indolem  repraesen ta tivam  eiusdem 
Consilii aliquando melius ex p ri
mendi.

mogą być powoływani także za
konnicy zatrudnieni na terenie 
diecezji w  duszpasterstw ie lub  w y
pełniający dzieła apostolatu pod 
ju rysdykcją b iskupa .16

7. Sposób pow ołania członków 
Rady K apłańskiej pozostawiony 
jest uznaniu biskupów .17 Je d n ak 
że, jak  w ynika z nadesłanych przez 
biskupów  odpowiedzi, wszyscy 
praw ie jednom yślnie postanowili 
ażeby znaczna część członków b y 
ła w ybierana w  wolnym  głosowa
niu przez kapłanów . Ojcowie ze
b ran ia  plenarnego K ongregacji za
tw ierdzili wniosek, ażeby w iększa 
część członków była w ybierana 
przez w szystkich kapłanów .18

Pozostali członkowie powinni 
być m ianow ani bezpośrednio przez 
biskupa. Można też ew entualnie 
przewidzieć, że pew ne stanow iska 
są za każdym  razem  reprezento
w ane w Radzie K apłańskiej (np. 
W ikariusz G eneralny, R ektor Se
m inarium , itd.).

P rzyjęcie zasady, że część człon
ków jest w ybierana przez k ap ła 
nów, a część m ianow ana przez b i
skupa ew entualnie określana z r a 
cji urzędu, wzbudza z jednej s tro 
ny zaufanie ze strony kapłanów , 
k tórzy m ają świadomość swej 
obecności w  Radzie, a z drugiej 
strony daje biskupow i możność za
chow ania pew nej równowagi oraz 
stw arza n iejednokrotnie możli
wość doskonalszego ujaw nienia 
reprezentatyw ności Rady K ap łań
skiej.

16 M otu proprio „Ecclesiae Sanctae”, I, 16, § 2.
17 Ibidem  I, 15, § 1.
18 S ta tu ta  Consilii ab Episcopo approbanda p raescriban t oportet m o

dum  procedendi in  electione, ad analogiam  canonum  160 et sq. necnon 
can. 2294 Codicis lu ris  Canonici.
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K om petencja Rady K apłańskiej 
De C om petentia consilii Presbyteralis

8. Com potentia Consilii P resby
te ra lis  est Episcopo adsistere con
siliis in regim ine dioecesis. Quare 
quaestiones m aioris m omenti, quae 
sive ad sanctificationem  fidelium  
sive ad doctrinam  ipsis trad e n 
dam , sive ad m oderam en dioecesis 
in  genere spectant, p e rtrac tan tu r 
a Consilio, si nem pe Episcopus eas 
p roponat vel saltem  adm itta t p e r
trac tandas. In proponenda au t ad- 
m itenda quaestione Episcopus sol
licitus e rit de observandis Eccle
siae legibus universalibus.

Consilium, quatenus to tum  re 
p raesen ta t dioecesis P resbyterium , 
ad bonum  eiusdem  dioecesis p ro 
m ovendum  institu tum  est; omnes 
ig itu r quaestiones, et non solum 
quae ad v itam  presbyterorum  
spectant, rite  adm issae trac ta ri 
possunt a Consilio, e t quidem  uti 
argum enta m inisterii sacerdotalis, 
quod nem pe ipsi in favorem  com
m unitatis ecclesiasticae im pen
dunt.

Consilii est, in genere, normas 
forte  condendas suadere, quaestio
nes principii proponere; non vero 
de illis quaestionibus agere, quae 
n a tu ra  sua modum procedendi d is
cretum  exigunt, u t accdit e. gr. in 
officiorum  collationibus.

8. Do kom petencji Rady K a
płańskiej należy służyć biskupowi 
rad ą  w kierow aniu diecezją. Jeżeli 
zatem  biskup przedstaw i Radzie 
lub przynajm niej zgodzi się na roz
patrzenie przez nią — w tedy Rada 
K apłańska rozważa w ażniejsze 
spraw y dotyczące uśw ięcenia w ier
nych, nauczania ich, czy też ogól
nego zarządu diecezją. W zakresie 
przedstaw iania lub dopuszczania 
jak iejś spraw y zatroszczy się b i
skup o zachowanie przepisów  po
wszechnych p raw a kościelnego.

Ponieważ Rada K apłańska re 
prezentuje całe P rezb iterium  die
cezji, stąd  jest powołana dla dobra 
całej diecezji. W szystkie zatem  
spraw y, a więc nie tylko te, które 
dotyczą życia prezbyterów , mogą 
być rozpatryw ane przez Radę, o ile 
zostały jej praw nie powierzone — 
i to jako tem aty  dotyczące k ap łań 
skiego posługiwania, k tóre prezbi
terzy podejm ują dla pożytku całej 
w spólnoty kościelnej.

Ogólnie rzecz biorąc Rada może 
ew entualnie doradzać w ydanie 
pewnych norm, lub przedstaw iać 
spraw y związane z zarządem  (die
cezji). Nie pow inna zaś zabierać 
głosu w  tych spraw ach, k tóre z n a 
tu ry  sw ej w ym agają dyskrecji 
w  załatw ianiu, jak  np. nadaw anie 
urzędów.

Charakter głosu doradczego Rady K apłańskiej 
De indole consultiva  Consilii Presbyteralis

9. Consilium P resbytera le  est 
organum  consultivum  peculiare. 
Consultivum  dicitur, qu ia voto de
liberativo  non gaudet; ideoque ei
dem  non com petit decissiones ferre 
quae Episcopum obstringant, nisi 
ius universale Ecclesiae a lite r p ro
v iderit vel Episcopus in  singulis

9. R ada K apłańska jest organem 
doradczym  szczególnego rodzaju. 
Nazywa się organem  doradczym, 
ponieważ nie posiada głosu decy
dującego. Nie przysługuje jej p rze
to upraw nienie w ydaw ania decy
zji, k tóre by w iązały biskupa, chy
ba że co innego postanow i praw o
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casibus vocem deliberativam  Con
silio tribuere  opportunum  censue- 
rit. A ffirm atu r vero organum  -con- 
sultivum  peculiare, quia n a tu ra  sua 
e t suo procedendi modo in te r alia 
organa eiusdem  generis em inet.

Consilium enim  nostrum , com 
m unionis h ierarchicae signum , n a 
tu ra  sua ex igit u t consilia pro bo
no dioecesis ineantur, una cum 
Episcopo e t num quam  sine eo, sci
licet communi Episcopi et soda
lium  labore. Hic enim  modus r e 
q u iritu r a V aticano I I 10 et incu l
ca tu r verbis Mp. „Ecclesiae Sanc
ta e ”: „In hoc Consilio Episcopus 
sacerdotes suos audiat, consulat et 
cum eis colloquatur de iis quae ad 
necessitates operis pastoralis e t bo
num  dioecesis spectan t” .20

Com mune hoc studium , quo 
nem pe de quaestionibus com m uni
can tu r opiniones et notitiae, expo
nun tu r necessitates pastorales, p e r
pendun tu r argum enta et p roponun
tu r  vota, ab u traque p arte  postu lat 
u t anim i apte p a ra ti sin t atque in 
tim a conversione in hum ilita te  et 
patien tia  exornati.

Quo labore com m uni peracto, 
decisio iam  specta t ad Episcopum 
qui responsabilitate personali te 
netu r erga portionem  populi Dei 
sibi com m issam ,21 ideoque respon- 
sabilitas Episcopi nav ita te  Consilii 
ad iuvatur, m inim e substitu itu r.

10. Hisce considerationibus p er
m oti P a tres Congregationis P lena-

powszechne Kościoła lub biskup 
uzna za w skazane przyznać Radzie 
w  poszczególnych w ypadkach głos 
decydujący. Stw ierdza się jednak, 
że jest to organ doradczy o szcze
gólnym  charakterze, ponieważ 
z natu ry  sw ojej i ze względu na 
procedurę przewyższa inne organy 
tego samego rodzaju.

O m aw iana bowiem  Rada, będąc 
w yrazem  w spólnoty h ierarchicz
nej, domaga się z na tu ry  swojej, 
by jej działalność m iała na uw a
dze dobro całej diecezji i podejm o
w ana była w zgodności (łączności) 
z biskupem , nigdy zaś bez niego, 
a więc m a być owocem wspólnego 
w ysiłku biskupa i członków Rady. 
Tego bowiem domaga się Sobór 
W atykański I I 19 i to również przy
pom ina M. p. „Ecclesiae S anctae”: 
„Poprzez tę  Radę niech biskup w y
słucha swoich kapłanów, radzi się 
ich i z nim i rozm aw ia o tych sp ra 
wach, k tóre dotyczą potrzeb dusz
pasterstw a i dobra diecezji” .20

Takie w spólne studium , na k tó 
rym  m ianowicie kom unikuje się 
opinie i stw ierdzenia odnośnie pew 
nych problemów, przedstaw ia po
trzeby duszpasterskie, rozw aża te 
m aty i zgłasza w nioski — domaga 
się od obydwu stron odpow iednie
go nastaw ienia wew nętrznego oraz 
ducha pokory i cierpliwości.

Po w ykonaniu tak iej wspólnej 
pracy, decyzja należy do biskupa, 
k tóry  m a osobistą odpowiedzial
ność za cząstkę powierzonego so
bie ludu Bożego.21 Tak więc dzia
łalność Rady może jedynie w e
sprzeć odpowiedzialność biskupa, 
nigdy zaś nie może jej przejąć.

10. M ając na uwadze powyższe 
stw ierdzenia, Ojcowie Kongregacji

10 Decr. de past. Episcop. m unere in  Ecclesia „Christus D om inus”, n. 28.
20 M otu proprio „Ecclesiae Sanctae”, I, 15, § 1.
21 Cfr. Decr. de past. Episcop. m unere in Ecclesia „Christus D om inus”, 

n. 11; Const, dogm. de Ecclesia „Lumen gentium ”, n. 23.
17 — P r a w o  k a n o n i c z n e  n r  3— 4
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riae hanc m an ifesta run t sen ten
tiam  titu lum  nem pe et m unus „se
natus Episcopi in regim ine dioe
cesis” uni Consilio P resby tera li 
com petere.

Relate vero ad an tiquum  sena
tum  Episcopi, id est ad C apitulum  
cathédrale ubi existit, et Coetum 
Consultorum  ubi habetur, iidem  
P atres norm ae ste te run t Mp. „Ec
clesiae S anctae” quo scilicet p rae 
scrib itu r u t eadem  in stitu ta  pro
p rium  m unus propriam que com pe
ten tiam  servent, donec recogno
scan tu r .22

Cum autem  rerum  adiuncta, 
quae evolutionem  historicam  C a
pitu lorum  cathedralium  respiciunt, 
varia  sin t secundum  varias Eccle
siae regiones, quoad recognitionem  
C apituli cathedralis et quoad r e 
form ationem  vel confirm ationem  
Coetus Consultorum  singulae Con- 
feren tiae Episcopales sua parabun t 
vota.

In terea, donec Codex lu ris  C a
nonici recognoscatur, Consilium 
P resby tera le  vacante Episcopi sede 
cessat .28 Ideo C apitulum  ca théd ra
le au t Coetus Consultorum , nisi 
Sancta Sedes a lite r providerit, V i
carium  C apitu larem  constitu it ad 
norm am  canonum  429-—444 et 427 
Codicis lu ris  Canonici, qui in v i
gore m anent.

P lenarnej w yrazili zdanie, że ty 
tu ł i zadania „senatu B iskupa 
w  zarządzie diecezją” przysługuje 
jedynie Radzie K apłańskiej.

Odnośnie zaś dawnego senatu 
B iskupa tj. kap itu ły  katedralnej, 
tam  (gdzie ona istnieje) i zespołu 
konsultorów  (tam, gdzie on działa), 
ci sam i ojcowie potw ierdzili zasa
dy podane w  M. p. „Ecclesiae S an
c tae”, a więc w spom niane in sty tu 
cje zachow ują swoje zadanie i do
tychczasową kom petencję, dopóki 
nie zostaną zreform ow ane .22

Poniew aż zależnie od różnych 
regionów Kościoła różne są oko
liczności, k tóre kształtow ały histo
ryczny rozwój kap itu ł k a ted ra l
nych, stąd  gdy idzie o reform ę k a 
pituły kated ralne j lub reform ę czy 
zatrzym anie (potwierdzenie) ze
społu konsultorów , poszczególne 
K onferencje Biskupie przygotują 
swoje w nioski w  tej spraw ie.

Na razie, a więc do czasu odno
w ienia K odeksu P raw a K anonicz
nego, Rada K apłańska kończy swo
ją  kadencję z chw ilą zaw akow ania 
stolicy biskupiej.28 Z tej też rac ji —
0 ile Stolica Ap. inaczej nie za
rządzi — kapitu ła  kated ralna  lub 
zespół konsultorów  ustanaw ia w i
kariusza kapitulnego, zgodnie 
z przepisam i kanonów  429—444
1 427 K odeksu P raw a K anonicz
nego, które zachow ują sw oją moc 
praw ną.

W n i o s k i
C o n c l u s i o n e s

I. Quibus om nibus praehabitis, I. Uwzględniając to w szystko 
Sacra haec Congregatio pro Cle- K ongregacja dla Spraw  Ducho- 
ricis enixe rogat et urget: w ieństw a prosi i zaleca:

22 I, 17, § 2 .
23 M otu proprio „Ecclesiae Sanctae’’, I, 15, §4; „nisi in  peculiaribus 

adiunctis a Sancta Sede recognoscendis V icarius C apitu laris vel A dm i
n is tra to r Apostolicus illud confirm et”. Cfr. quoque Const. Ap. „Regimini 
Ecclesiae U niversae”, n. 68, § 4.
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a) ubi adhuc desideratur quam 
prim um  in s titu a tu r Consilium 
P resbytera le  eique titu lus ac m u
nus com petant Senatus Episcopi;

b) quodlibet Consilium  P resby 
te ra le  p ropria  pare t s ta tu ta  ab 
Episcopo approbanda, ratione h a 
b ita  eorum, quae praesentibus l i t 
teris indicata sunt.

II. Cum  vero expediat u t Epis
copi in Conferentiis adunati in 
quaestionibus Consilium P resb y 
te ra le  spectantibus com m unia ca
p ian t consilia 24 eadem  S. Congre
gatio hum anite r petit:

a) quaestiones m aioris m om enti 
in  Consilio P resby tera li tra c ta n 
dae a C onferentia Episcopali sug
geran tu r;

b) item  norm ae de modo proce
dendi in Consiliis P resbyteralibus, 
de periodicitate coetuum, de coope
ratione cum aliis coetibus consul- 
tiviS habenda, de relatione Consilii 
cum universis dioecesis sacerdoti
bus fovenda, a C onferentia Episco
pali opportune proponantur.

III. Demum in sta t Sacra haec 
Congregatio u t quaelibet Confe
ren tia  Episcopalis votum  suum  ad 
Capitulum  cathédrale et ad Coe
tum  Consultorum  quod attinet, u ti 
supra in n. 10, eidem  S. Congrega
tioni exhibere faveat in fra  diem 
31 decem bris 1970.

P er praesentes L itteras hoc Sa
crum  D icasterium  indicare in ten 
dit princip ia ac criteria  generalio
ra, quae ex consultatione Confe- 
ren tia rum  Episcopalium  et P a trum  
disceptatione p ro fluxerun t quaeque 
Episcopos ad iuvare po terun t in 
eorum  gravi m unere exsequendo, 
quod ad constitutionem  et agendi 
rationem  Consiliorum  P resby tera- 
lium  attinet. C onfiditur ig itu r Con-

a) ustanow ienie jak  najszybciej 
Rady K apłańskiej (tam  gdzie jej 
jeszcze nie ma) i przyznanie jej 
ty tu łu  i zadania Senatu biskupiego;

b) każda Rada K apłańska po
w inna przygotować w łasne s ta tu 
ty, k tóre podlegają zatw ierdzeniu 
ze strony biskupa. Należy przy 
tym  mieć na uwadze w skazania 
zaw arte w  obecnym dokumencie.

II. Poniew aż jest rzeczą w ska
zaną, ażeby biskupi zebrani na 
K onferencji podjęli wspólne 
uch w a ły 24 co do spraw  zw iąza
nych z R adą K apłańską, K ongre
gacja uprzejm ie prosi:

a) by K onferencja Biskupia za
proponow ała ważniejsze spraw y, 
jakie pow inny być rozpatryw ane 
przez Radę K apłańską;

b) by K onferencja B iskupia za
proponow ała również norm y doty
czące sposobu działania Rady K a
płańskiej, częstotliv/ości zebrań, 
naw iązania współpracy z innym i 
organam i doradczymi, u trzym yw a
nia kon tak tów  przez Radę ze 
w szystkim i kap łanam i diecezji.

III. Wresźcie K ongregacja prosi, 
by każda K onferencja Biskupia 
przesłała do niej w  term inie do 
dnia 31 grudnia 1970 r. w niosek na 
tem at kapitu ły  katedralne j i ze
społu konsultorów , zgodnie z po
stanow ieniem  zaw artym  w  n. 10 .

Przez w ydanie niniejszego do
kum entu  K ongregacja pragnie 
wskazać bardziej ogólne zasady 
i k ry teria , które są owocem kon
su ltacji z K onferencjam i B iskupi
mi i narady  Ojców (zebrania p le
narnego), a które będą mogły stać 
się pomocą dla biskupów  w  w y
pełnieniu przez nich poważnego 
obowiązku w  zakresie ustanow ie
nia i sposobu działania Rad K a-

24 M otu proprio  „Ecclesiae Sanctae”, I, 17, § 1.
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feren tias Episcopales de experien 
tiis his super rebus hanc Sacram  
Congregationem  certiorem  reddere 
velle, u t earundem  experien tiarum  
debita ra tio  habeatu r in altera  
Congregatione P lenaria  forte cele
b ran d a  antequam  novus Codex 
lu ris  Canonici edatur.

D atum  Romae, die 11 aprilis 1970 
in  m em oria S. Leonis Magni, P a 
pae et Ecclesiae Doctoris.

płańskich. K ongregacja spodziewa 
się, że K onferencje Biskupie ze
chcą ją  powiadom ić o zdobytych 
na tym  odcinku doświadczeniach, 
ażeby można było w ykorzystać je 
na drugim  zebraniu plenarnym , 
jakie odbędzie się jeszcze przed 
w ydaniem  nowego K odeksu P raw a 
Kanonicznego.

Dan w  Rzymie, dnia 11 k w ie t
nia 1970 roku, we w spom nienie św. 
Leona W., Papieża i Doktora Koś
cioła.

Ioannes Card. WRIGHT, Praefectus
t  P etru s Palazzini, a Secretis

71.

DEKRET KONGREGACJI BISKUPÓW  
przyznający pew ne upraw nienia i łask i dla A m eryki Ł acińskiej i  F ilip in

D E C R E T U M
De facultatibus et gratiis pro A m erica Latina et pro Insu lis P hilippinis

(AAS 62(1970)120—122)

Rom ani Pontifices, queadm odum
de universali Ecclesiae p rosperi
ta te  ita et de particu larium  Eccle
siarum  u tilita te  apprim e solliciti, 
d iligenter consuluerunt, u t Sacro
ru m  A ntistitibus aequiore ratione 
ea privilegiorum  et facu ltatum  
sum m a agnosceretur, quibus p a 
sto ralia  m unia efficatius expedi- 
tiu sque obire valerent.

Hac sane ratione ductus, Leo 
X III, fel. rec., iam  anno 1897 O r
d inariis locorum  A m ericae Latinae, 
in  u tilita tem  tum  sacerdotum  tum  
christifidelium , peculiaria  p riv ile 
gia et g ra tias consessit, quae, in 
Indicem  redacta , eiusdem  in P e tri 
ca thedra  Successores, ad Insulas 
quoque Philippinas extensa, usque 
ad in tegrum  annum  1969 benigne 
prorogarunt.

Cum autem  hoc anno exeunte, 
O rd inarii locorum quos supra com-

Biskupi rzymscy, troszcząc się 
pilnie zarówno o rozwój Kościoła 
powszechnego, jak  i o dobro 
kościołów partyku larnych , gorli
wie zabiegali o przyznaw anie b i
skupom  przyw ilejów  i upraw nień 
w  ten sposób, by mogli skutecz
niej i bardziej spraw nie wypełnić 
swoje obowiązki pasterskie.

To w łaśnie m ając na uwadze, 
ś.p. Leon X III udzielił już w roku 
1897 ordynariuszom  m iejsca A m e
ryki Łacińskiej specjalnych p rzy 
wilejów  i łask, biorąc pod uwagę 
pożytek zarówno kapłanów  jak 
i w iernych. Zostały one ujęte
w  specjalny wykaz, a następcy
Leona X III, po rozciągnięciu ich
także na w yspy Filipińskie, p rze
dłużali ich ważność aż do końca 
1969 r.

Gdy pod koniec tego roku
w spom niani wyżej ordynariusze


