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nia w kościołach na temat Sług Bożych, których sława świętości pod
dana jest prawnemu dochodzeniu. Ale także poza kościołem należy po
wstrzymać się od takich działań, które mogą prowadzić wiernych w  
błąd, tak, że ci mogliby przypuszczać, iż prowadzone przez Biskupa 
dochodzenie dotyczące życia i cnót lub męczeństwa Sługi Bożego nie
sie ze sobą pewność przyszłej kanonizacji tegoż Sługi Bożego.

Jan Paweł II, z Opatrzności Bożej Papież, podczas audiencji udzielo
nej 7 lutego 1983 roku podpisanemu niżej Kardynałowi Prefektowi Kon
gregacji, normy te raczył zatwierdzić, polecając ich publiczne ogłosze
nie i nakazując, aby z tym dniem obowiązywały i aby były prawnie 
i sumiennie przestrzegane przez wszystkich Biskupów, którzy prowadzą 
sprawy kanonizacyjne oraz przez innych, do których się to odnosi, bez 
względu ,na jakiekolwiek rozporządzenia przeciwne, choćby były godne 
specjalnej wzmianki.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 7 lu
tego 1983 roku.

Piętro kardynał P a l a z z i n i ,  prefekt 
t  Traian C r i s a n, arcybiskup, sekretarz

DEKRET OGÓLNY DOTYCZĄCY SPRAW SŁUG BOŻYCH, KTÓRYCH 
PROCES TOCZY SIĘ AKTUALNIE W ŚWIĘTEJ KONGREGACJI **

Go do spraw Sług Bożych, których proces toczy się aktualnie w 
Świętej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, postanowiono w Kon
stytucji Apostolskiej „Divinus perfectionis M agister” z dnia 25 stycznia 
1983, w n. 16, aby nie przystępowano do dalszych czynności, chyba że 
z zachowaniem nowego prawa; Nadto tejże Świętej Kongregacji powie
rzono obowiązek ogłoszenia specjalnym dekretem porządku postępowa
nia, który w tychże sprawach ma być w przyszłości zachowany.

Czyniąc zadość temu poleceniu, Święta Kongregacja dzieli takie spra
wy oa cztery grupy i postanawia co następuje:

1) Odnośnie do spraw „nowszych”, w których już wydano drukiem 
pozycję dotyczącą cnót lub męczeństwa należy ją przekazać konsultto- 
rom teologom aby przygotowali wotum, w celu przedyskutowania zgod
nie z normami niowego prawa.

2) Oo zaś dotyczy spraw, w których uwagi Promotora Wiary (A nim a-  
dversiones)  lub odpowiedzi adwokata (Responsio) są w stadium przy
gotowania miależy się zatroszczyć, aby wszystkie dokumenty dotyczące 
sprawy zostały przebadane krytycznie i — o  ile przypadek tego wy
maga '— zastały dołączone do odpowiedzi adwokata.

** Sacra Congregatio pno Causis Sanctorum, D ecre tum  generale de  
S ervoru m  Dei causis, quarum  iudic ium  in praesens apud Sacram  C-an- 
gregationem  pendet,  AAS 75(1983) 403—404i
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3) W pozostałych sprawach „nowszych”, w których przebadano pisma 
Sługi Bożego, nie można przystąpić do dalszych czynności, o ile nie 
przygotuje się pod kierunkiem Relatora sprawy, zgodnie z wymogami 
krytyki naukowej, pozycji dotyczącej cnót lub męczeństwa, po uprzed
nim przebadaniu dokumentów, które w .jakikolwiek sposób odnoszą 
się do sprawy.

4) Odnośnie do spraw „diawnych”, w których już istnieje wydana 
drukiem pozycja, dotycząca cnót lub męczeństwa przygotowana przez 
Urząd Historyczno-hagiograficzny, pozycja ta, łącznie z wotami kon- 
sultorów tegoż Urzędu, winna być przekazana konsultorom teologom 
dla opracowania4 wotum według norm nowego prawa, jednakże z dołą
czeniem wyjaśnień, jeśli takie zgodnie z orzeczeniem Relatora gene
ralnego okażą się konieczne.

Wszyistko to Papież Jan Paweł II, podczas audiencji udzielonej niżej 
podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Kongregacji 7 lutego 1983 roku, 
zatwierdził i polecił od tego dnia zachowywać.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
7 lutego 1983 roku.

Piętro kardynał P a l a z z i n i ,  prefekt 
t  Traian C r i s a n, arcybiskup, sekretarz

■tłumaczył: ks. Leonard Paweł F l i i s - i k o w s k i  
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych

Tekst polskiego przekładu został zaaprobowany przez Świętą Kongre
gację Spraw Kanonizacyjnych. Tekst łaciński jednak pozostaje tekstem 
oficjalnym.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
8 lipca 1983 roku.


