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PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA POWSZECHNEGO 
OGŁOSZONEGO W „ACTA APOSTOLICAE SED IS”

1965 ROKU

Stolica Apostolska ogłasza swoje ustaw y przez umieszczenie 
ich w  dzienniku urzędow ym  „Acta Apostolicae Sedis” (AAS), 
o ile w poszczególnym w ypadku nie postanowi innego sposobu 
prom ulgacji. Ustaw y wchodzą w życie po upływie trzech m ie
sięcy od daty  umieszczonej na zeszycie Aktów, chyba że z na
tu ry  rzeczy obowiązują zaraz lub w  samej ustaw ie wyraźnie 
zaznaczono dłuższy lub krótszy czas wakansu. Orzeczenia do
gm atyczne lub ustaw y tłum aczące praw o Boże obowiązują 
natychm iast.

Taki sposób prom ulgacji ustaw  kościelnych przepisał papież 
P ius X (1903— 1914) swą konstytucją „Prom ulgandi” z 29 listo
pada 1908 r. i postanowił, że od 1909 r. ustaw y Stolicy Apostol
skiej będą ogłaszane w „Acta Apostolicae Sedis” . 1 Sposób ten 
przy jął w kanonie 9 Kodeks Praw a Kanonicznego.

Biorąc to pod uwagę, przedstaw im y przegląd ustawodawstwa  
powszechnego ogłoszonego w „Acta Apostolicae Sedis” 1965 roku 
w porządku chronologicznym.

1. Papież Paw eł VI: K onstytucja  Dogmatyczna o Kościele 
Soboru W atykańskiego II z dnia 21. XI. 1964, ogłoszona
3 0 .1. 1965 r. AAS, s. 1— 67.

Zawiera b. obszerne omówienie Kościoła jako mistycznego 
ciała Chrystusa. Podaje tajem nicę Kościoła, jego hierarchię 
zwłaszcza episkopat, zadanie w iernych i zakonników, powo
łanie do świętości a przez nią do zjednoczenia Kościoła piel
grzym ującego z Kościołem niebieskim. Kończy się trak tatem  
o M aryi Dziewicy w tajem nicy C hrystusa i Kościoła (s. 58— 67.)

2. Papież Paw eł VI: D ekret o Katolickich Kościołach W schod
nich  Soboru W atykańskiego II z dnia 21. XI. 1964, ogłoszony
3 0 .1. 1965 r. AAS, s. 76—85, wchodzi w życie po dwóch mie
siącach od ogłoszenia, o ile Patriarchow ie ze słusznej przyczyny 
tego czasu nie zmniejszą, albo nie zwiększą.

1 AAS, 1. (1909) 1.
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Katolickie Kościoły Wschodnie otrzym ały w tym  dekrecie 
swą konstytucję, k tó ra  uw ypukla piękno, starożytność i dostoj
ność obrządków wschodnich. D ekret kreśli praw a i obowiązki 
Patriarchów  W schodnich, będących w łączności z Kościołem 
Zachodnim, naw ołuje duchowieństwo i w iernych do m odlitwy, 
miłości i jedności w duchu bożym i do braterskiego współżycia 
z braćm i odłączonymi tychże obrządków wschodnich.

3. Papież Paw eł VI: D ekret o ekum enizm ie, Soboru W aty
kańskiego II. z dnia 21. XI. 1964, ogłoszony 3 0 .1. 1965 r. AAS, 
s. 90— 107.

Ekum enizm  w tym  dekrecie otrzym ał obszerne wskaźniki dla 
swej działalności duszpasterskiej. Wzywa do modlitwy, miłości 
i wzajemnego dialogu z braćm i odłączonymi. Podkreśla wiele 
wspólnych zasad między katolikam i, a braćm i odłączonymi. 
W yraża nadzieję, że wszyscy chrześcijanie na świecie dołożą 
usilnych starań, aby urzeczywistniła się jedność, o k tó rą  tak  
gorąco prosił Jezus w swej arcykapłańskiej modlitwie.

4. Papież Paw eł VI: Ogłoszenie o skróceniu czasu postu 
eucharystycznego. W dniu 21 listopada 1964 r. Papież na Sesji 
publicznej Soboru W atykańskiego II ogłosił skrócenie czasu 
postu eucharystycznego, k tóre ogłoszono dnia 27. II. 1965 r. 
AAS, s. 186.

Biorąc pod uwagę trudności przy zachowywaniu postu eucha
rystycznego w różnych krajach  na prośbę biskupów Papież 
skraca czas postu na jedną godzinę przed Kom unią św. odnoś
nie pokarm ów stałych tak  dla kapłanów, jak również dla w ier
nych.

5. Papież Paw eł VI: Rozpoczęcie IV  Sesji Soboru W atykań
skiego II.

Podczas audiencji udzielonej K ardynałow i Cicognani w dniu 
4 stycznia 1965 r. Papież postanowił, że IV Sesja Soboru Wa
tykańskiego II rozpocznie się 14. IX. 1965 r. w uroczystość Pod
wyższenia K rzyża i będzie Sesją ostatnią. Powyższe postano
wienie zostało ogłoszone dnia 27. II. 1965 r. AAS, s. 188.

6. S. Kongr. Sem. i Uniwersytetów: D ekret o utw orzeniu  
W ydziału  Teologiczno-filozoficznego w Kolegium  OO. Jezuitów  
w  H eythropii w  Anglii z dnia 25. XI. 1964, ogł. 27. II. 1965 r. 
AAS, s. 191— 192.

D ekret w oparciu o K onstytucję „Deus scientiarum  Dominus” 
z 1931 r. wskazuje zasady studiów we wspom nianym  Kole
gium. P rzepisuje organizację studiów, sposób nadaw ania stopni 
akadem ickich i postanawia, że W ielkim Kanclerzem  W ydziału 
będzie arcybiskup W estm inisterski, a W icekanclerzem  prow in
cjał OO. Jezuitów  prow incji angielskiej. Profesoram i mogą być



nie ty lko XX. Jezuici, ale i nie Jezuici, byleby były zachowane 
przepisy K onstytucji i zasady specjalnej umowy, zaw'artej 
między Episkopatem  Anglii, a zakonem OO. Jezuitów  z dnia
12. XI. 1964, k tó rą  to umowę Kongregacja zatw ierdza, jak rów
nież regulam in studiów. Na W ydziale mogą studiować studenci 
z całego kraju .

7. S. Kongr. Semin. i Uniwer.: D ekret o utw orzeniu W ydziału  
Teologicznego w  Katolickim  Uniwersytecie K anadyjskim  
w Sherbrooke  z dnia 30. X. 1964 r., ogł. 27. III. 1965 r. AAS, 
s. 192— 193.

Katolicki U niw ersytet K anadyjski utw orzony 21 listopada 
1957 roku zapisał się dodatnio w rozw oju ku ltu ra lnym  K a
nady, ale nie posiadał W ydziału Teologicznego. A rcybiskup 
M etropolita Sherbrooke ze swym i biskupam i, należącym i do 
jego m etropolii, zwrócił się do Stolicy Świętej, aby utw orzyła 
w  U niw ersytecie W ydział Teologiczny. Papież Paw eł VI przy
chylił się do tej prośby i polecił Kongregacji erygować Wy
dział, co też K ongregacja swym dekretem  uczyniła, polecając 
przestrzegać ściśle przepisów K onstytucji: „Deus scientiarum  
Dom inus” w prowadzeniu W ydziału.

8. Papież Paw eł VI: M otu proprio o wyborze Patriarchów  
W schodnich do Kolegium  Kard. z dn. 21. II. 1965, ogł. 30. IV. 
1965 r. AAS. s. 295—296.

Postanow ienie to zmienia kanon 231 § 1 i stanowi, że P a
triarchow ie Kościołów W schodnich w ybrani do Kolegium K ar
dynalskiego zaliczają się „ad ordinem  Episcopalem eiusdem 
Collegii”. Precedencja między K ardynałam i m a być w takim  
porządku, że pierwsze m iejsca zajm ują Dziekan i W icedziekan 
Kolegium, a za nim i idą K ardynałow ie biskupi podm iejscy 
w  Rzymie i wreszcie K ardynałow ie biskupi stosownie do swej 
godności i czasu otrzym ania purpury.

9. Papież Paw eł VI: E ncyklika  „Mense Mato instante" 
z dnia 29. IV. 1965 r., ogł. 31. V. 1965 r. AAS, s. 353—358.

Jako najw yższy pasterz Kościoła Katolickiego podkreśla P a
pież w  swej Encyklice M ajowej rolę i pośrednictwp M aryji 
W spomożycielki w iernych w obecnych czasach i naw ołuje tak 
duchownych, jak cały lud Boży do gorących m odlitw  w m iesią
cu m aryjnym  do M atki Najświętszej, M atki naszej i M atki Ko
ścioła. Zwraca się do młodzieży i wzywa ją również do m odli
tw y, zwłaszcza do m odlitw y różańcowej.

10. Papież Paw eł VI: List apost. do Kard. Marelli, przew odni
czącego Sekretaria tu  pro non christianis z dnia 12. II. 1965 r., 
ogł. 31. V. 1965 r. AAS, s. 375—376.

Pism em  tym  Papież deleguje Kard. M arellę jako swego

[3] P R Z E G L Ą D  A A S  423



424 K S . J A N  Z U B K A [4]

przedstaw iciela na uroczystości m isyjne w Japonii. W spomina 
o M ęczennikach Japońskich, pozdrawia naród japoński, chwali 
w iarę Kościoła Japońskiego i wszystkich zachęca do m odlitwy.

11. Papież Paw eł VI: List apost. do Kard. Silva Henriquez, 
Arcybisk. w  Chile jako Legata na Kongres M aryjny w  R epu
blice D om inikańskiej z  dn. 11. II. 1965 r., ogł. 31. V. 65 r. AAS, 
s. 377—9.

Pismo naw iązuje do K onstytucji o Kościele, uchwalonej na 
Soborze W atykańskim  II, w  k tórej rozdział VIII jest poświę
cony Marii, M atce Kościoła. Podkreśla, że ku lt m ary jny  jest 
żywy w Am eryce Łacińskiej. K ard. Silva H enriquez jako gor
liw y czciciel M aryi będzie godnie reprezentow ał Kościół K ato
licki, w k tórym  swą pracą duszpasterską zasługuje na uznanie.

12. Papież Paw eł VI: List apost. do Patriarchy Athenago- 
rasa I  z  dnia 31. III. 1965., ogł. 31. V. 1965 r. AAS, s. 379—381.

Na wyspie Rodos odbywał się Synod Praw osław nych Koś
ciołów W schodnich pod przewodnictwem  P atriarchy  A thena- 
gorasa I. Z tej racji Papież wysyła swe pismo z życzeniem po
m yślnych obrad, wspomina o swym spotkaniu z Patriarchą  
A thenagorasem  w Jerozolim ie podczas swej pielgrzym ki do 
Ziemi Świętej, podkreśla potrzebę dialogu oraz jedności między 
Kościołami w m yśl nauki Boskiego Zbawcy Jezusa Chrystusa: 
„Ut unum  sin t”.

13. S. Kongr. Obrzędów: I  Dekret: „Kyriale sim plex editur” 
z  dnia 14. X II. 65, ogł. 31. V. 1065 r. AAS, s. 407.

Stosownie do 117 art. K onstytucji o L iturgii Kongregacja 
Obrzędów wprowadza celem ujednolicenia melodii gregoriań
skich „K yriale sim plex” do Mszy św. i poleca go celebransom 
zachowywać.

II  Dekret: „O śpiewie we M szy św. zwłaszcza koncelebrowa
nej” z dnia 14. X II. 1964 r., ogł, 31. V. 1065 r. AAS, s. 408.

D ekret przepisuje zbiór potrzebnych śpiewów w spraw owa
niu Mszy św. zwykłej i koncelebrow anej według wymogów 
K onstytucji o L iturgii.

III  Dekret: „Ritus servandus in  celebratione Missae” z dnia
2 7 .1. 1965 r., ogł. 31. V. 1965 r. AAS, s. 409.

Ponieważ Instrukcja  do w ykonania K onstytucji o L iturgii 
wprowadziła pewne zm iany w odpraw ianiu Mszy św. dekret 
wprowadza obowiązujący „Ritus servandus in celebratione 
skich „K yriale sim plex” do Mszy św. i poleca go celebransom  
M issae”, aby zapobiec dowolności. Ten „Ritus servandus in  ce
lebratione M issae” będzie w ydrukow any w nowych mszałach.

IV . D ekret: Udzielenie w ładzy ordynariuszom, aby pozwalali



kapłanom  nosić ze sobą oleum infirm orum  z dnia 4. III. 1965, 
ogł. dnia 31. V. 1965 r. AAS, s. 409.

W obecnych czasach b. często człowiek znajduje się w  niebez
pieczeństwie śmierci. W spółczesne w arunki życia, jego tempo, 
ustaw iczny pośpiech, sprzyjają tem u niebezpieczeństwu. W ielu 
biskupów z tych  względów zwróciło się do St. Apost., aby 
w brew  kan. 946 K. P. K. kapłani mogli nosić ze sobą oleum 
infirm orum , zwłaszcza odbywający podróże rozm aitym i woza
mi. Papież do tej prośby łaskawie się przychylił i zezwolił ka
płanom  nosić ze sobą oleum infirm orum  w odpowiednim i bez
piecznym  schowku, gdy tego będą wym agać okoliczności.

V. Dekret: O K om unii pod dwiema postaciami z dnia 7. III. 
1965 r., ogł. 31. V. 1965 r. AAS, s. 410—412.

Pozwala ordynariuszom  wprowadzić Kom unię św. pod dwie
ma postaciam i na razie w form ie eksperym entu  we Mszy św. 
zwłaszcza koncelebrow anej, a swoje spostrzeżenia w tej spra
wie donieść Radzie Liturgicznej, k tó re  Kard. P refek t w odpo
wiednim  czasie przedłoży Papieżowi.

VI. Dekret: Zm iany w  ceremoniach W ielkotygodniow ych  
z  dnia 7. III. 1965 r., ogł. 31. V. 1965 r. AAS, s. 412—413.

W prowadza uproszczenie ry tu  w konsekreacji O leorum  
w W ielki Czw artek i pozwala na Mszę św. koncelebrow aną tego 
dnia w edług uznania miejscowego ordynariusza. Niektóre mo
dlitw y wielkopiątkowe są niezgodne z duchem  ekumenizm u, 
przeto należy je zastąpić zmienionymi. Zm iany te przedłożył 
Papieżowi Kard. Larraona. Papież te zm iany zatw ierdził, po
lecił ogłosić i nakazał zachowywać.

V II. D ekret: Pozwolenie na czytanie Ewangelii o Męce Pań
skiej przez świeckich z dn. 25. III. 65 r., ogł. 31. V. 1965 r. AAS, 
s. 413.

Gdy podczas spraw owania nabożeństw wielkotygodniowych 
nie m a ani trzech kapłanów, ani trzech diakonów do czytania 
Ewangelii o Męce Pańskiej, jak tego żąda art. 50 i 51 Instruk 
cji z dnia 26. IX. 64 to wówczas z konieczności mogą być lekto
ram i świeccy np. m inistranci.

14. S. Kongr. Obrzędów: Dekret: Ogłoszenie św. B enedykta  
Patronem Europy z dnia 26. V. 1965., ogł. 8. VII. 1965., AAS, 
s. 542—544.

Sw. Kongr. Obrzędów z polecenia Papieża ogłasza św. Bene
dykta  Patronem  Europy i przepisuje nową dla niego Mszę św. 
Pozostawia dzień 21 m arca jako święto III-ej klasy, dozwala, 
aby we wszystkich kościołach i kaplicach Europy w dniu 
11 lipca corocznie odpraw iano o św. Patronie Mszę św. jako 
wotywę Ii-e j klasy.
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15. S. Congr. de Semin. et S tudiorum  Univer.: Decret: О na- 
dawaniu doktoratu w  R zym skim  Instytucie. M ariologicznym  
z dn. 7. III. 1965 r., ogł. 31. V. 1965 r. AAS, s. 414—415.

In sty tu t M ariologiczny w Rzymie, którego zasadniczym ce
lem jest jak najobszerniejsze poznanie nauki teologicznej 
o Matce Bożej, otrzym uje prawo nadaw ania stopni akadem ic
kich doktoratu  z teologii M aryjnej tym  słuchaczom, którzy 
złożą wym agane egzaminy i napiszą odpowiednią rozprawę.

16. S. Congr. de Semin. et S tudiorum  Univer.: Dekret: In 
s ty tu t  dla Zakonnic w  Salamance zamienia  się na W ydział 
Teologiczny Papieskiego U niw ersytetu  Katolickiego w Sala
mance z dnia 6. III. 1965, ogł. 7. VII. 1965 r. AAS, s. 545— 546.

In sty tu t dla Zakonnic z Salam ance założył papież P ius X. 
In sty tu t ten  przez swą działalność naukow ą i pedagogiczną 
dobrze się zasłużył Kościołowi. Obecnie zostaje przekształcony 
w W ydział Teol. PU K  w Salamace. O trzym uje prawo nada
w ania stopni akadem ickich: bakałarza i licencjata zakonni
com, specjalizującym  się w  katechetyce.

17. Papież Paw eł VI: K onstytucja  Apostolska: In  urbe Ka- 
m ień-K rajeński, in dioecesi Culmensi, Capitulum  Collégiale 
restitu itu r in tem plo SS. Petri et Pauli z dnia 1. XI. 1965 r. 
ogł. 4. VIII. 1965 r. A A S, s. 569—570.

O rdynariusz chełm iński biskup Kazimierz Kowalski zwrócił 
się do Kongr. Konst. o resty tucję  K apitu ły  Kolegiackiej w ko
ściele SS. P io tra i Paw ła w  mieście Kam ieniu K rajeńskim , 
w  k tórym  przed laty  K apitu ła istniała. Po w ysłuchaniu zda
nia K ardynała Stefana W yszyńskiego, papież Paw eł VI swą 
konsty tucją K apitułę wskrzesza i jej S ta tu ty  zatwierdza. 
W prowadzenie w  życie K onstytucji poleca K ardynałow i S te
fanow i W yszyńskiem u jako M etropolicie lub jego delegatowi.

18. Papież Paw eł VI: D ekret o kanonizacji Błogosławionych: 
Karola Lwanga, M ateusza M ulem by i 20 M ęczenników Ugandz- 
kich z dnia 18. X . 1964, ogł. 30. IX. 1965 r. AAS, s. 693—703.

Po przeprow adzeniu procesu kanonicznego Papież Paw eł VI 
w  dniu 18 października 1964 roku podczas trw ania Soboru Wa
tykańskiego II ogłosił Męczenników z Ugandy Świętymi. Mę
czenników tych  jest 22, a imiona i nazwiska są: K arol Lwanga, 
Abaga Tuzinde, Jakub  Bazubaliawo, Kizito, Ambroży Kibuka. 
M ugagga, Gyaviva, Achilles K iw anuka Adolfo Ludigo, Mukas 
K iriw aw anvu, Anatol Kiryggwajjo, Łukasz Banabakintu, Ma
teusz Kalemba, Józef M ukasa Balikuddem be, Dionizy Ssebugg- 
wawo, Andrzej Kaggwa, Poncjan Nigondwe, A tanazy Bazze- 
kuketta , Gonzaga Gonza, Noe Mawaggali, Jan  Muzeyi, M ateusz



M ulumba. M ęczennicy ci ponieśli śmierć w  obronie w iary za 
czasów króla Mwanga.

19. Papież Paw eł VI: Encyklika: „M isterium  Fidei” o N aj
św ię tszym  Sakramencie z dnia 3. IX . 1965, ogł. 30. X. 1965 r. 
AAS., s. 753—774.

Najśw iętszy Sakram ent to tajem nica w iary, k tóra się doko
nu je  podczas przeistoczenia we Mszy św., w której Jezus 
C hrystus obecny sakram entalnie za nas się ofiaruje. E uchary
stia  jest centrum  ku ltu  w Kościele. Do tej czci m ają duszpa
sterze w szystkich w iernych słowem i przykładem  zachęcać.

20. Papież Paw eł VI: M otu proprio: „Synodus Episcoporum  
pro universa Ecclesia constitu itur” z dn. 25. IX . 1965 r., ogł. 
30. X. 1965 r. AAS, s. 775—780.

Synod Biskupów jest insty tucją  centralną, stałą, złożoną 
z przedstaw icieli Episkopatów różnych krajów , k tóra ma po
m agać Papieżowi swą radą w rządach Kościołem. Podlega bez
pośrednio Papieżowi, do którego należy zwoływanie Synodu, 
przedkładanie porządku obrad, wyznaczanie kwestii, nad k tó rą  
obrady toczyć się będą i przewodniczyć Synodowi osobiście lub 
przez swych delegatów. Synod może być zwoływany na zebra
nie generalne, nadzwyczajne i specjalne. Z urzędu należą doń 
Patriarchow ie, Arcybiskupi, M etropolici, przedstaw iciele posz
czególnych Episkopatów w ybrani na K onferencjach K rajow ych 
Biskupów  według liczby po 1 przedstaw icielu na 25 bisku
pów krajow ych, po 2 na 50, po 3 na 100 i po 4 na więcej niż 
100 biskupów krajow ych. W edług swego uznania może papież 
powiększyć liczbę członków Synodu przez biskupów lub przez 
członków Instytutów  Zakonm/ch, albo przez biegłych, aż do 
15% wszystkich członków synodalnych.

21. Papież Paw eł VI: Konkordat St. Apost. zaw arty z Sakso
nią Dolną w  NRF z dnia 26. II. 1965, ra ty fikow any 4. X . 1965. 
ogł. 15. XI. 1965 r. AAS, s. 834—856.

K onkordat składa się z 20 artykułów  i 15 paragrafów  dodat
kowych. N orm uje całokształt stosunków kościelnych między 
Saksonią a Stolicą Apostolską. Zapewnia Kościołowi wolność 
w w ykonyw aniu funkcji religijnych, posiadania szkół, praw a 
posiadania, nabyw ania, zbywania dóbr m aterialnych. Obsadza
nie stanow isk kościelnych ma być uzgadniane z rządem.

22. Papież Paw eł VI: Pismo do Kard. Eugeniusza Tisserant, 
Przewodniczącego Rady Prezydialnej Soboru W atykańskiego II, 
oznajm ujące o dniu zam knięcia i zakończenia Soboru z dnia
9. X I. 1965, ogłoszone dn. 4. XII. 1965 r. AAS., s. 898— 899.

W liście tym  Papież podaje, że pragnie aby Sobór W atykań
ski II zakończył swe prace w  dniu 8 grudnia 1965 r. w dniu

l7] P R Z E G L Ą D  A A S  427



uroczystego święta Niepokalanego Poczęcia N. M. P., M atki 
Kościoła, w k tórym  to dniu 1869 roku był rozpoczęty Sobór 
W atykański I, którego obecny Sobór W atykański II jest do
kończeniem. Zarządza, aby 7 grudnia tegoż roku odbyła się 
ostatnia Publiczna Sesja Soborowa i aby na niej zostały przy
jęte  pozostałe schem aty. Poleca to podać do wiadomości wszy
stkich Ojców Soboru.

Przegląd powyższy ustaw odaw stw a powszechnego, jakie było 
ogłoszone w AAS 1965 roku oparty został głównie na ustaw ach 
dekretach i zarządzeniach papieskich, odnoszących się do całego 
Kościoła i na tych, k tóre chociaż kierow ane do podmiotów 
szczegółowych m ają znaczenie ogólne.

Ks. Jan Zubka
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