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zapoczątkowanej w  „Periodica” 60(1971) 273—350. Publikacja dotyczy 
w ielu różnego rodzaju spraw , które w całości trudno tu ta j wymieniać 
(m. in. nieważności m ałżeństw a, nieważności w yroku sądowego, przy
w rócenia spraw y do stanu pierwotnego przeciw  dekretow i św. Roty, za
siłku dla osoby zakonnej po jej w ydaleniu z zakonu itp.). Całość publi
kowanego m ateria łu  u ję ta  jest w dwie sekcje i opatrzona podpisem kard. 
S taffy —■ prefekta, pod datą 16. X II. 1971 r.

STUDIA WARMIŃSKIE
W arm ińskie W ydawnictwo Diecezjalne, tom VIII 1971 r.

Tom V III Studiów  W arm ińskich (wyd. Olsztyn) z 1971 r. zawiera 
3 artykuły  dotyczące tem atyki kanonistycznej, na które w niniejszym 
„Przeglądzie czasopism” należy zwrócić uwagę kanonistów:

Ks. Jerzy P o d o l e c k i :  Szafarz sakramentu chrztu od soboru Try
denckiego do czasów najnowszych (ss. 147—223).
Na treść artykułu  tego składają się następujące zagadnienia rozważa

ne przez au tora w  prospekcie historycznym  (część I: od soboru T ry
denckiego do K.P.K.): szafarz chrztu (także uroczystego), rola biskupa 
przy udzielaniu chrztu, rezerw acje proboszczowskie, diakon jako sza
farz nadzwyczajny, szafarze chrztu „pryw atnego”, wreszcie duchowni, 
świeccy i akatolicy jako szafarze chrztu. W części drugiej rozpatruje 
au to r te zagadnienia w  obowiązującym obecnie praw ie kanonicznym: 
szafarz chrztu nadzwyczajny i zwyczajny (kapłan), diakon jako szafarz 
nadzw yczajny i zwyczajny (kapłan), diakon jako szafarz nadzwyczajny, 
szafarz chrztu prywatnego, wreszcie m inistrzy w spólnot religijnych, od
łączonych od Kościoła, jako szafarze chrztu. A rtykuł kończy autor w nio
skiem de lege ferenda w  oparciu o projekt H. Schm itza oraz upraw nie
nia posoborowe diakonów.

Ks. Tadeusz P a w l u k :  Z zagadnień kanonicznego postępowania kar
nego (ss. 225—311).
Obszerne studium  z praw a procesowego Ks. T. P aw luka jest raczej 

m onografią procesu karnego i adm inistracyjnego niż sensu stricto a r ty 
kułem  — zaw iera bowiem całokształt problem atyki dotyczącej tego 
przedm iotu w  rozwoju historycznym, w  oparciu o daw ną i współczesną 
lite ra tu rę  kanonistyczną. Sam ogólny przegląd poruszonych w  rozpra
wie zagadnień w skazuje na to: proces karny i jego części składowe 
(przestępstwo i etapy postępow ania karnego), adm inistracyjne postępo
wanie karne, czyli podstawowe elem enty kanonicznego procesu adm ini
stracyjnego, wreszcie karno-adm inistracyjne postępowanie specjalne w 
odniesieniu do kodeksowych procesów karno-adm inistracyjnych (łącznie 
z postępow aniem  ex inform ata conscientia). A utor rozpatru je te zagad
nienia z uwzględnieniem  nie tylko h istorii p raw a oraz ujęcia kodekso
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wego tych zagadnień, ale także w  oparciu o aktualne decyzje posoboro
we — stąd znaczenie i w artość tej rozpraw y nie tylko dla studentów  
ale i polskich kanonistów.

Ks. Tadeusz P  a w  1 u k: Struk tu ra  Rady K apłańskiej ((ss. 493—502).
W części drugiej tom u V III (M ateriały) zamieszczony został referat. 

Ks. T. Paw luka, wygłoszony na pierwszym  posiedzeniu Rady K apłańskiej 
diecezji W arm ińskiej dn. 18. II. 1971 r.

A utor rozpatru je tu  następujące zagadnienia związane z insty tucją 
Rad K apłańskich: soborowa koncepcja Rady K apłańskiej, Rada K a
płańska jako reprezen tan t presbyterium , jej stosunek do biskupa diece
zjalnego, przysługujące jej kom petencje, jej stosunek do innych orga
nów K urii biskupiej, kadencja itp.

W sposób kom pletny i wyczerpujący — choć z natury  rzeczy ogól
ny — omówił autor wszystkie zagadnienia związane z posoborową in 
sty tucją  Rad K apłańskich i ich działalnością.

O. F. P aste rn ak


