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w iary i nie ma u konkretnego człow ieka żadnego pragnienia łaski 
zbaw ienia, pow staje w ątpliw ość faktyczna, czy intencja ogólna czynie
nia tego co zw ykł czynić Kościół, rzeczyw iście istnieje. Osobista w ia 
ra w prawdzie nie stwarza sakram entalności m ałżeństw a, lecz bez niej 
w ażność saktramenitu zostaje podważona (s. 97—98).

W podsum owaniu sw ojej pracy J. Eder m iędzy innym i zaznacza, 
że w  nauce soborowej i konsekw entnie w  now ym  kodeksie przez 
określenie foedus m atrim on ia le  n ie dokonał się żaden tylko term inolo
giczny przełom, lecz przyniósł on now e teologiczno-praw ne aspekty za
gadnień zw iązanych ze w spólnotą m ałżeńską. Chociaż one zaw sze 
były częścią składową nauki o m ałżeństw ie, ale w  tej optyce zosta
ły  głębiej i pełniej naśw ietlone. Wobec pow szedn iej sekularyzacji 
m ałżeństw a przez różne czynniki, zdaniem  Autora, przedstaw ienie 
stronom, iż nie tylko przez ich działanie i na nich sam ych się ono 
opiera, ale rów nież że przez Boga jest w spółtw orzone i On ich łączy  
w e wspólnotę, m oże dać narzeczonym  nadzieję, (s. 108).

Pod koniec dzieła zam ieszczono .dodatek (:s. 107— 109) w  postaci 
łacińskich tekstów  kanonów  z 1917 i 1983 roku oraz kolejnych sche
m atów  prawa w  analizowanej materii.

Praca stanow i w ażny przyczynek w  coraz w nik liw szym  odczyty
w aniu now ego prawa m ałżeńskiego. Rozprawa pisana pod kierunkiem  
św iatow ej sław y kanonisty, jest pracą na w skroś naukową, solidną, 
m etodyczną, dobrze udokum entowaną źródłam i i literaturą pom oc
niczą (s. VII—XVIII). Można by jedynie w yrazić życzenie w yjścia  
bardziej poza n iem ieeko-języczną literaturę. W spom niane już prze
w odnictw o prof. W. Aym ansa zapew ne pozw oliło Autorowi na w y
kazanie subtelności m yślenia, dostrzeganie pew nych im plikacji teo- 
logiczno-praw nyeh. N ależy życzyć J. Ederowi następnych rów nie uda
nych prac, które wzbudzą zainteresow anie zarówno w ykładow ców  jak 
i studentów  prawa kanonicznego, w zbogacając literaturę kanonicz
ną.

K s. H. S taw n iak  SDB

Ks. Tadeusz P a w 1 u k, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana
Pawła II T. IV.

Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy,
Olsztyn 1990, ss. 468.

Polska literatura kanonistyczna wzbogaciła się o gruntow ny ko
m entarz do nowego kodeksu prawa kanonicznego. Ks. prof, dr hab. 
T. P  a w  1 u k, ceniony w ykładow ca w  Akadem ii Teologii K atolickiej 
w  W arszawie oraz w  W yższym Sem inarium  D uchownym  „Hosianum ” 
w  Olsztynie, opublikow ał czw arty (ostatni) tom sw ojego podręcznika. 
Przedm iotem  rozważań prezentow anej pozycji są trzy ostatnie księ-
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gi kodeksu z 1983 roku w yartykułow ane expressis verb is  w  tytu le  
książki. Tem atyka ksiąg —  jak uzasadnia Autor w e w stępie — tw o 
rzy pew ną całość. Jeśli przyjm iem y, że księga pierw sza kodeksu m a  
charakter w prow adzający i ogólny, księga zaś druga, trzecia i czw ar
ta ukazuje K ościół w  jego w ym iarze duchow ym , to księga piąta, szó
sta i  siódma, obejm ują spraw y w ynikające z ludzkiego i doczesnego  
w ym iaru Kościoła: spraw y dóbr doczesnych, spraw y karne oraz sp ra
w y procesow e. Specyfika tych spraw  i podbudowa teologiczna, zgod
nie z tendencją posoborow ej reform y prawa, pozw ala jednak w idzieć 
je i  podporządkować naczelnej zasadzie Kościoła: Salus anim arum  
suprem a lex.

K om entarz do księgi piątej, czyli do spraw  dotyczących m ajątku  
kościelnego (s. 25—61) otw iera zasadniczą część prezentow anej pozy
cji i stanow ią zw ięzłą analizę 57 kanonów  now ego unorm ow ania  
kościelnego prawa. Po w stępnych  uw agach odnośnie do dóbr docze
snych. w  ogólności, zgodnie z porządkiem  tytu łów  kodeksow ych, A u 
tor om aw ia kolejno o nabyw aniu dóbr, zarządzaniu dobrami, um o
w ach ze szczególnym  uw zględnieniem  alienacji oraz o pobożnych za 
pisach w  ogólności i pobożnych fundacjach. Bardzo cenne jest za
akcentow anie i  osadzenie pow yższej problem atyki w  teologii dóbr 
doczesnych K ościoła, g łów nie Vaticanum  II. W tej nauce m ajątek  
kościelny znajduje sw oje uzasadnienie i  w łaściw y jem u cel tj. „do 
godnego spraw ow ania kultu Bożego, do zapew nienia odpow iedniego  
utrzym ania duchow ieństw a, jak rów nież do w ykonyw ania dzieł 
św iętego apostolstw a czy m iłości, zw łaszcza w obec potrzebujących” 
(Dekret P resb itero ru m  ordin is, nr 17, por. także kan. 1254 § 2). P o
zw ala  to także zrozum ieć odejście aktualnego ustaw odaw stw a od 
pierw szorzędnej roli beneficjum , a przyznanie jej urzędow i k ościel
nemu. K ościół chce posługiw ać się dobrami doczesnym i w  takim  stop
niu, w  jakim  jest to  potrzebne do realizacji jego m isji. W sw oim
w ykładzie ks. P aw luk  przybliża i w yjaśnia  pojęcia oraz treści za 
w arte w  skondensow anej m aterii praw a językiem  zrozum iałym  i 
praktycznym , odw ołując się przy tym  także do prawa cyw ilnego. A u
tor niejednokrotnie podaje w ym ogi tego praw a np. ss. 47, 54— 56. 
D zięki precyzji języka czytelnik ma m ożność rozróżnienia pobożnych
zapisów  od pobożnych fundacji, co n ie jest tak  oczyw iste zarów no
z norm jak i n iektórych kom entarzy. Interesujący kom entarz przy  
redukcji zobow iązań m szalnych, w ydaje się, że m ógłby jeszcze przy  
referow aniu § 3 kan. 1308 zaw ierać dopow iedzenie, że paragraf ten  
nie udziela biskupow i prawa redukcji stypendiów  m anualnych z po
w odu dew aluacji pieniądza. W ynika to z litery  norm y i dyskusji 
w  ram ach reform ow ania kodeksu. C zytelnik chętnie zapoznałby się  
z aktam i, które należy zaliczyć do nadzw yczajnego zarządzania (por. 
kan. 1277) i z sum ą, zw łaszcza najw iększą, istotną przy alienacji 
dóbr (por. kan. 1292 § 1), ale n i e - z  w iny  Autora tego n ie ma. K on
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ferencja Biskupów  naszego kraju z różnych przyczyn jeszcze ich nie  
ustaliła.

Prawo karne Kościoła, czyli całokształt norm praw nych dotyczą-
sych konsekw encji naruszenia prawa kościelnego, stanow i przedm iot 
dalszych analiz (s. 65—Л55). Ta partia kom entarza jest podzielona na 
dw ie części. 'W 6 rozdziałach pierw szej części poruszono zagadnienia  
zw iązane z karaniem  przestępstw  w  ogólności, ustaw a karna i nakaz 
karny, podmiot podległy sankcjom  karnym , kary i inne środki ka
rania, aplikow anie kar oraz ustanie kar. Druga natom iast część trak
tuje o karach za poszczególne przestępstw a tj. za przestępstw a prze
ciwko religii i jedności K ościoła, w ładzom  kościelnym  i w olności
Kościoła, uzurpacji zadań kościelnych oraz przestępstw  zw iązanych  
z w ykonyw aniem  tych zadań, fałszow ania prawdy, przeciwko specjal
nym  obowiązkom , przeciwko życiu i w olności człow ieka. Rozważania  
zam ykają uw agi pośw ięcone ogólnej norm ie karania kan. 1399. P o
rządek rozważań jest odbiciem  kodeksow ym , co u łatw ia korzystanie  
z komentarza. N ależy dodać, że ogromna w iększość kanonów  ma  
sw oje w łasne tytuły. W ymagało to pracy, n iekiedy znacznej, ale po
niesiony trud ow ocuje, gdyż czytelnik zanim  zapozna się z całym  
kom entarzem , już w ie, o czym dany kanon traktuje. Uderza fakt, iż  
mimo, że now y kodeks, nie podaje defin icji pojęć czy instytucji, to 
Autor takow e przytacza, by ułatw ić czyteln ikow i obracanie się w  tej 
trudnej m aterii, korzystając zw łaszcza z określeń poprzedniego ko
deksu (por. dla przykładu ss. 68, 72, 82 itd.). W tej części prezento
w anej publikacji zaznacza się w yraźnie praktyczny i duszpasterski 
charakter narracji (por. relację o zaw ieszeniu cenzury s. 96, czy też  
s. lill, gdzie Autor zbiera w szystk ie ekskom uniki latae sen ten tiae  
zastrzeżone Stolicy Apostolskiej). R eferow anie kanonów  jest w zboga
cone o najnow sze w ypow iedzi Kurii R zym skiej. M ówiąc o przestęp
stw ie zniew agi sakram entu pokuty przytacza Autor orzeczenie K on
gregacji do Spraw  Nauki W iary z 1988, które m ów i, że ktokolw iek  
posługuje się. technicznym i ’ urządzeniam i, podsłuchuje lub rejestruje  
rozm owę m iędzy spow iednikiem  i penitentem , przeprowadzoną podczas 
spow iedzi sakram entalnej, albo rozgłasza tę rozm ow ę środkam i spo
łecznego przekazu, podlega karze ekskom uniki la tae sen ten tiae  bez 
w zględu na to, czy przedm iotem  tej rozm ow y są czyny praw dziw ie 
czy zm yślone, w łasne czy cudze (AAS 80 (1988) 1367). Przy przestęp
stw ie przerwania ciąży (kan. 1398) odw ołano się do odpow iedzi P a
pieskiej K om isji Interpretacji Prawa z 19 I 1988, która stanow i, iż 
pod w spom niany kanon podpada rów nież zabicie dojrzałego płodu.

'Księga VII, zatytułow ana De processibus  (kan. 1400— 1752), jest po
traktowana ze szczególną w nikliw ością. K om entarz jest przedsta
w iony w  sześciu częściach, w  których kolejno jest mowa: o sądach  
w  ogólności, o procesie spornym, o niektórych procesach szczegól
nych, o procesie karnym  o sposobie postępow ania przy rekursach
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adm inistracyjnych i usuw aniu lub przenoszeniu proboszczów oraz za 
sadach procesu kanonizacyjnego. W ydaje się zbędnym  om aw ianie za
w artości treściow ej poszczególnych części w yżej zasygnalizow anych, 
natom iast kilka spostrzeżeń natury ogólnej. Duża ilość kanonów  tej 
księgi (353), tym  sam ym  w ielość różnych problem ów, w ym agało od 
Autora dużej erudycji, by um iejętnie dokonać ’ analizy przepisów  ko
ścielnych, dając jednocześnie pełną syntezę zagadnień w ynikających  
z tego prawa. Zauważa się przy tym  jak biegle posługuje się A u
tor now ym  kodeksem . R ównież dobra znajom ość poprzedniego prad’a 
przyczynia się do tego, że często są zaznaczone zm iany jakie się do
konały. C zytelnik zatem  ma możność n ie tylko zapoznania się z ak
tualnym  prawem , ale też z tendencjam i, innow acjam i i ew olucją  
norm.

Z zainteresow aniem  otw orzyłem  kom entarz w  m iejscu, gdzie znaj
dują się w yjaśn ien ia  na tem at spraw o orzeczenie niew ażności m ał
żeństw a, poniew aż z tym  procesem  spotykam y się najczęściej. W te 
m acie w łaściw ości sądow ej zwraca uwagę ks. Paw luk na w iększą ilość 
jej tytułów . Strona powodowa, która zamierza zaskarżyć sw oje m ał
żeństwo, ma do w yboru bow iem  4 trybunały pierw szej instancji. T y
tuły m iejsca zaw arcia m ałżeństw a i m iejsca pobytu stałego lub tym 
czasowego strony pozw anej (te były uprzednio), oraz m iejsca stałego  
strony pow odowej i usytuow ania w iększości środków  dowodowych. 
A ktualne prawo nie staw ia żadnych w arunków  m ałżonkom , którzy  
pragną w nieść spraw ę o orzeczenie niew ażności sw ojego związku, pod
czas gdy w  św ietle  dawnego prawa nie m ógł tego uczynić m ałżonek  
będący bezpośrednią przyczyną niew ażności, rów nież ekskom uniko- 
wany i n iekatolicki. S łusznie Autor akcentuje, że w  procesie m ałżeń
skim  dow artościow ane zostały zeznania stron, zw łaszcza w  kontek
ście ich w iarygodności potw ierdzonej przez św iadków . W iększą rolę 
odgryw ają też dow ody posiłkow e. N ie ma obow iązku pow oływ ania  
dwóch biegłych, sędzia bow iem  w ziąw szy pod uw agę autorytet b iegłe
go i naturę aktu spraw y, może zdecydować, iż opinia jednego w y 
starczy. W ydaje się, że w tym  tem acie można by w ięcej m iejsca po
św ięcić potrzebie krytycznego stosunku sędziego do ekspertyz b ie
głych, gdyż są to spraw y istotne. Autor w praw dzie odsyła do lek 
tury papieskiego przem ów ienia i opracow ania tego tem atu, ale za
pew ne korzystniejszym  dla czytelnika byłby fachow y komentarz.

W edług now ego prawa nikt, naw et obrońca węzła, n ie jest zobow ią
zany do w niesien ia  apelacji od w yroku orzekającego po raz p ierw 
szy niew ażność m ałżeństw a. Jednakże taki w yrok wraz z aktam i 
sądow ym i musi być przesłany do trybunału apelacyjnego z urzędu, 
celem  ponow nego rozpoznania sprawy. ,

O pracow anie procesu zm ierzającego do uzyskania dyspensy od m ał
żeństw a zawartego, lecz nie dopełnionego zaw iera szereg doniosłych  
treści i ustaleń. Opiera się ono rów nież na najnow szym  dokum en-
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cie L itterae  circulares de processu super m atrim on io  rato et non 
consum m ato  (20 XII 1986). Po w stępnych historycznych w yjaśn ie
niach, Autor om aw ia dalej problem y zw iązane z przyjęciem  prośby
0 dyspensę i instrukcję procesu. Podkreśla się ważną funkcję b i
skupa i jego w spółpracow ników  sądow ych. Zwracają uw agę na sie
bie argum enty m oralne, często decydujące w  ustalaniu n iedopełn ie
nia. N ie om ieszkał też zaznaczyć Autor o różnicy w  ujęciu do
pełnienia m ałżeństw a w  sensie m edycznym  i kanonicznym  oraz że 
akt ten pow inien być podjęty w sposób ludzki. Tę ostatnią sprawę 
podkreśla się zarówno w kanonie 1061 § 1 jak i we w spom nianym  
liście K ongregacji Sakram entów. W ystarczy jednak, jeśli będzie on 
dobrowolny w irtualnie, byleby nie był dokonany pod przymusem. 
E lem enty psychologiczne, które zrwykle podnoszą wartość czynu ludz
kiego, nie są w ym agane.

Zgodnie z kan. 1705 § 1 w szystk ie akta wraz ze sw oim  wotum
1 uw agam i obrońcy węzła, biskup pow inien przesłać do Stolicy A po
stolskiej. W tym  tem acie ks. Paw luk zaznaczył, że w  diecezjach pol
skich do niedaw na obow iązyw ała odm ienna praktyka procesu o n ie
dopełnienie m ałżeństw a, oparta na indulcie E xtraordinaria  adiun- 
cta  z 1 III 1950. Akta kierow ano do specjalnego Trybunału Prym a
sow skiego, a do Stolicy Apostolskiej przesyłano jedynie relację P ry
masa, w ota biskupa diecezjalnego i konsultora prym asow skiego oraz 
uw agi diecezjalnego i prym asowskiego obrońcy węzła; akta orygi
nalne przesyłano do Kongregacji tylko na jej w yraźne żądanie. W spo
m niany induit odw ołano pism em  K ongregacji Sakram entów  z dnia  
22 I 1988 roku. W końcu refleksji o dyspensie papieskiej jest mowa  
o ew entualnej klauzuli zabraniającej (ve tito  bądź ad m en tem )  za
warcia now ego związku m ałżeńskiego. Zasadniczo zakaz w yrażony  
przez nią nie ma znaczenia uniew ażniającego, ale przed zaw arciem  
nowego' m ałżeństw a w inna być usunięta. W tym  względzie pojawiają  
się trudności-pytania: kto usuwa w spom nianą klauzulę? (por. M. 
Pastuszko, notka w  kom unikatach na ten tem at, PK 32 (1939) nr 1—2, 
s. 263—239).

Czytelnika może zdziwić szósta część prezentow anego kom entarza  
dotycząca procesów. Otóż Autor om aw ia w  niej zagadnienie procesu  
kanonizacyjnego. Może dziwić, poniew aż praw odaw ca w yłączył te spra
wy z now ego kodeksu, regulując je odrębnym i unorm ow aniam i. T raf
nym  posunięciem  w ydaje się jednak rozw iązanie Autora, który dołą
cza w tej części kom entarza zarys procesu kanonizacyjnego w  oparciu  
o 'K onstytucję Apostolską D ivinus perfection is M agister Jana P aw 
ła II datowaną 25 I 1983 oraz Normy w ydane 7 II tegoż roku przez 
Kongregację do Spraw  Kanonizacji. W ten sposób czytelnik znajduje 
w części dotyczącej procesów  ważną relację o now ych uregulow a
niach praw nych w  sprawach kanonizacyjnych.

Trzeba odnotow ać fakt, że w  publikacji Autor zam ieścił rów nież
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dwa dodatki (s. 418— 429). P ierw szy z nich zaw iera wzór testam entu  
kapłana, pism  dotyczących uw alniania od cenzur, niektórych pism  pro
cesow ych oraz pism  sporządzonych przez duszpasterzy na zlecenie  
sądu. Drugi suplem ent daje w ykaz dykasterii Kurii R zym skiej w e
dług K onstytucji P astor Bonus Jana Paw ła II z 27 VI 1988 roku. 
Publikację zam yka indeks rzeczow y (s. 431— 467) i objaśnienie skró
tów. N ależy zaznaczyć, że indeks ten  odnosi się do w szystkich czte
rech tom ów  dzieła ks. T. Pawluka. Z w dzięcznością odnotow uje się 
ten indeks, którego sporządzenie w ym agało czasu i w ysiłku . Jest to 
ważny i cenny instrum ent dla czytelnika, który pod odpow iednim  
hasłem  znajduje w  edycji kś. Profesora tom  i stronę zaw ierającą po
żądany m ateriał komentarza.

Autor w  opracow aniu oparł się zarówno na najnow szych źródłach  
praw nych w ydanych przez pap. Jana Paw ła II jak i w ykorzystał 
prawo daw niejsze. Praca jest bogato udokum entowana źródłowo oraz 
w  szerokim  zakresie uw zględnia najnow szą literaturę naukow ą kra
jową i zagraniczną. M ateria trzech ostatn ich  ksiąg kodeksu prawa  
kanonicznego ma w iele  punktów  stycznych z praw em  św ieckim , stąd  
ks. Paw luk często naw iązuje do rozstrzygnięć państw ow ych w om a
w ianym  przedm iocie, podkreślając kanonizację niektórych przepisów  
oraz uzasadniając różnice obydw u ustaw odaw stw .

Zaprezentowany tutaj IV tom  dzieła ks. T. Paw luka należy ocenić 
jako dzieło stanow iące w ażny i w artościow y kom entarz do trzech 
ksiąg now ego kodeksu. Publikacja nie ma charakteru w yłącznie pod
ręcznikow ego. Zawarte w  niej zagadnienia zaciekaw ią zapew ne sze
roki krąg czytelników , przede w szystk im  duszpasterzy, którzy pra
gną zaktualizow ać sw oją w iedzę kanoniczną oraz tych, którzy pra
cują na forum  sądow nictw a kościelnego i chcieliby pogłębić swoją 
erudycję.

*  *  *

W ypada w  tym  m iejscu wyrazić uznanie i w dzięczność ks. prof. 
T. P a w l u k o w i  za całość dzieła pt. P raw o kanoniczne w edług  ko
deksu  Jana P aw ła II, obejm ującego cztery tomy. W arm ińskie W yda
w nictw o D iecezjalne w ydało je w  latach 1984— 1990 w  kolejności to 
mów: III, I, II, IV. Dzieło to nie tylko zostało zauważone, o czym  
św iadczą recenzje w  publikatorach krajow ych i zagranicznych, ale  
także zyskało bardzo pochlebne opinie. L’O sserva tore Romano  (wersja  
włoska) w  trzech num erach zam ieściło obszerne prezentacje tom ów  
III, I i II pióra ks. dr Józefa K o w a l c z y k a ,  obecnego A rcybisku
pa — N uncjusza A postolskiego. Podkreślając w alory naukow e i uży
teczność tych  refleksji, postulowano m iędzy innym i przekład z języka  
polskiego na inne języki, uzasadniając, że te refleksje są pew nym  
przew odnikiem  po kodeksie.

Tak w artościow e dzieło jest n iew ątp liw ie ow ocem  długich la t do
św iadczenia dydaktycznego Autora oraz dobrej znajom ości zbioru
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Jana Paw ła II i kodeksu z 1917 roku. Ma ono charakter naukow y. 
Autor wyczerpująco i um iejętnie w ykorzystał szeroką bazę źródłową  
i literaturę przedm iotu. Kom entarze zyskały na sw ej wartości przez 
uw zględnienie aspektów  historycznych zagadnień, które przeplatają  
się z rzeczow ym  i pogłębionym  w yjaśnieniem  nie zaw sze łatw ych  
dla pełnego odczytania obow iązujących norm. Takie ujęcie sprzyja 
zaakcentow aniu ew olucji problem u i rozwoju kanonistyki, jaki doko
nał się w  ostatnich czasach. Autor w ykazał dużą erudycję i może 
zaim ponować także znajom ością pozakodeksow ych aktów  norm atyw 
nych. Dzieło czyta się dobrze. Co w ięcej Autor potrafi wciągnąć 
czytelnika, m imo iż m ateria niektórych norm  stw arza poważne trud
ności percepcyjne. Lekturę publikacji u łatw ia fakt, że Autor prze
m aw ia językiem  kom unikatyw nym  i precyzyjnym .

W ydaje się, że Ks. prof. T. P  a w  1 u к pisząc kom entarz m iał rze
czyw iście na uw adze praw dę wyrażoną przez papieża Jana P aw ła II, 
iż kodeks jest ostatnim  dokum entem  soborow ym  i rzetelnie może 
być odczytany tylko w  św ietle tejże nauki. Stąd też szerokie oparcie
0 soborową i posoborową m yśl Kościoła.

Kom entarz całego system u now ego prawa, ukazany w  czterech to
mach, uw ydatnił przede w szystkim  — zgodnie z zam ierzeniem  A uto
ra — zasady i norm y do użytku duszpasterskiego. Dzieło to służy  
pomocą alum nom w yższych sem inariów  duchow nych zarów no w  
form acji duszpasterskiej, jak rów nież w  duchowej i -intelektualnej. 
Sięgną po n ie zapew ne w ykładow cy praw a kanonicznego i pracow ni
cy urzędów  kościelnych. Jest dobrym przew odnikiem  po kodeksie dla 
duszpasterzy, którzy na co dzień spełniają posługę nauczania, u św ię
cania i rządzenia w  łączności z biskupem . Ks. prof. T. P  a w  1 u к 
podkreśla jednoznacznie fundam entalną zasadę, że w ym iar praw ny
1 pastoralny Kościoła są nierozdzielne. D ziałalność bow iem  praw no- 
-kanoniczna jest udziałem  w  m isji Chrystusa —  Dobrego Pasterza. 
Przeciw staw ianie zaś duszpasterstw a norm atyw ności jest nieporozu
m ieniem .

Ks. H en ryk  S ta im ia k  SDB

Ks. Marian Al. Ż u r o w s k i  SI,
Prawo N ow ego Przym ierza, Pallottinum  Poznań 1989, ss. 204.

Z uw agą i radością należy odnotow ać now ą książkę ks. prof. M. 
Ż u r o w s k i e g o ,  szerokiego form atu uczonego, cenionego w  kraju  
i zagranicą Autora. Polska kanonistyka w zbogaciła się o kom entarz 
do zagadnień zw iązanych z fundam entalnym i dla całego kodeksu nor
m am i. Z żalem  odnotow ujem y jednak fakt, że z grona polskich ka- 
nonistów  ubyła w ybitna osobow ość, bow iem  ks. prof. dr hab. M. Al. 
Żurowski zm arł 25 grudnia 1988 roku. Było to jedno z ostatnich dzieł


