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Sponsi, anno MCMLXIX, Pontifi
catus N ostri sexto.

PAULUS PP. VI

tentnych urzędników , chociażby po- 
chodzili spoza diecezji.

Zarządzam y, aby to, co zostało 
postanowione tym  Naszym pism em  
w ydanym  z w łasnej woli, zacho
w ało sw oją moc i zatw ierdzenie 
bez względu na przeciw ne postano
w ienia, chociażby były godne naw et 
najbardziej specjalnej wzmianki.

Dan w  Rzymie, u św. P io tra, dnia 
19 m arca tj. w  uroczystość św. 
Józefa, O blubieńca N. M aryji P an 
ny, 1969 roku, szóstego Naszego 
Pontyfikatu.

PAP. PAW EŁ VI

33.

MOTU PROPRIO „AD HOC USQUE TEM PUS” 
określające n iek tóre spraw y praw ne dotyczące K ardynałów  w  ich 

ty tu łach  lub  diakoniach rzym skich.
LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE 

Iurid icae quaedam  P atrum  C ardinalium  rationes defin iun tu r quoad 
suos Titulos vel D iaconias in  Urbe 

(AAS 61 (1969) 226—227)

PAULUS PP. VJ

AD HOC USQUE TEMPUS; P a 
tres Cardinales in  sacris huius U r
bis aedibus, quae vel u ti T itulum  
vel u ti D iaconiam habebant, eiusmo" 
di facu ltatibus ad adm inistrationem  
pertinen tibus frueban tu r, quarum  
causae vel in m unere pastorali vel 
in  recto regim ine N ostrae Rom anae 
dioecesis positae, nuc suadere v i
den tur abrogationem .

Quod profecto congruere putam us 
sive cum iis quae Decessor N oster

PAP. PAW EŁ VI

KARDYNAŁOWIE cieszyli się aż 
do tego czasu w  św iętych budow 
lach Rzymu, k tóre posiadali jako 
Tytuł lub Diakonię, upraw nieniam i 
w  zakresie zarządzania (adm inistra
cji). W ydaje się obecnie rzeczą 
w skazaną odwołanie upraw nień, 
które dotyczą duszpasterstw a lub  
wchodzą w  zakres spraw nego za
rządzania Naszą diecezją rzym ską.

Sądzimy, że jest to zgodne za
równo z tym  co postanow ił Nasz
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ven. mem. Joannes X X III, de titu 
lis Sedium  suburb icariarum  ediscit, 
Apostolicis L itteris „Suburbicariis 
Sedibus” m otu proprio  die X I m en
sis A prilis anno MCMLXII datis, 
sive cum iis quae Nosmetipsi Apo
stolicis L itteris „Romanae dioece
s is” die XXX m ensis Iunii anno 
M CM LXVIII editis praecepim us (cfr. 
n. 15, b), quae ad collationem  spe
ctaban t beneficiorum  in basilicis 
m inoribus et in collegiatis, quas vo
cant, in T itulum  C ardinalibus as
signatis.

Q uapropter hisce L itteris m otu 
proprio  em ittendis, ea quae sequun
tu r  decernimus.

I. — C ardinalium  est bonum  ec
clesiarum , in T itulum  vel Diaconiam 
acceptarum , postquam  in earum  ca
nonicam  venerun t possessionem, 
consilio et patrocinio promovere. 
In  eas vero nu lla iurisdictione pol
lent, neque nullo modo possunt iis 
se in terponere, quae vel ad bo
norum  adm inistrationem , vel ad 
disciplinam , vel ad m orum  correc
tionem , vel ad ecclesiae servitium  
spectent.

II. — Si quid C ardinales in suis 
T itulis vel Diaconiis, p rae ter fines 
supra statutos, agere in  animo h a
beant, ea de re  sive cum C ardinale 
in  U rbe Vicario, sive, si de ecclesia 
ag a tu r ad Religionem clericalem  
im m unem  pertinen te , cum legitim o 
M oderatore religioso consilia con
ferant.

III. — Q uatenus opus est, abro
gan tu r can. 240, § 2; can. 1414, § 4; 
ca n .-1432, § 1, Codicis lu ris  Cano
nici.

Poprzednik ś.p. Ja n  X X III w  od
niesieniu do tytułów  siedzib pod
m iejskich w  Piśm ie Ap. „Suburbi
cariis sedibus”, w ydanym  z w łasnej 
woli w  dniu 11 kw ietn ia 1962 r., 
jak  i z tym , co sam i postanow iliśm y 
■w Piśm ie A p. „Rom anae dioecesis” 
w ydanym  w  dniu 30 czerwca 1968 r. 
(n. 15, b), w  zakresie nadaw ania 
beneficjów' w  bazylikach m niejszych 
i w kolegiatach wyznaczonych k a r
dynałom jako ich tytuły.

Z tej to rac ji niniejszym  Pism em  
w ydanym  z w łasnej woli zarzą
dzamy co następuje.

I. — Od chwili objęcia w  kano
niczne posiadanie, kardynałow ie m a
ją  się troszczyć — przez udzielanie 
rad  i otaczanie opieką — o dobro 
kościołów otrzym yw anych jako Ty
tu ł lub Diakonię. Jednakże nie po
siadają w  nich żadnej jurysdykcji, 
ani w  żaden sposób nie mogą inge
rować w  zakresie spraw , k tó re  do
tyczą, czy to adm inistrow ania dóbr, 
dyscypliny, popraw y obyczajów, czy 
też posługi kościoła.

II. ·— Gdyby k tóry  z kardynałów  
zam ierzał coś podjąć poza ustalo
nym i powyżej granicam i, w inien się 
uprzednio porozumieć w  tej sp ra
wie albo z kardynałem  w ikariu 
szem M iasta, albo — gdy chodzi
o . kościół należący do zakonu k le
ryckiego w yjętego z praw nym  prze
łożonym zakonnym.

III. — Na ile zachodzi potrzeba 
pozbawia się mocy praw nej kan. 
240, § 2; kan. 1414 § 4 i kan. 1432 
§. 1 K odeksu P raw a Kanonicznego.

IV. — Postanow ienia niniejszego 
P ism a Apostolskiego wchodzą w ży
cie dnia 28 bm.
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IV. — Ea quae per has Apostolicas 
L itteras decrevim us, a die X X V III 
huius m ensis vigere incipient.

Quae vero a Nobis hisce L itteris, 
m otu proprio  datis decreta sunt, 
ea om nia ra ta  ac firm a esse iube- 
mus, contrariis quibuslibet, etiam  
specialissim a m entione dignis, non 
obstantibus.

D atum  Romae, apud Sanctum  P e
trum , die XV m ensis A prilis anno 
MCMLXIX, Pontificatus Nostro 
sexto.

PAULUS PP. VI

Co zaś tym  naszym  Pism em , w y
danym  z w łasnej woli zostało za
rządzone, nakazujem y, aby w szyst
ko otrzym ało swoje zatw ierdzenie 
i moc, bez względu na jakiekolw iek 
przeciw ne zarządzenia, chociażby 
były godne najbardziej specjalnej 
wzm ianki.

D an w  Rzym ie u św. P io tra , dnia 
15 kw ietn ia 1969 roku, szóstego n a
szego Pontyfikatu . ■

PP. PAW EŁ VI

34.
KONSTYTUCJA APOSTOLSKA „SACRA RITUUM CONGREGATIO”

dzieląca dotychczasową Kongregację Obrzędów na dwie: Kongregację 
dla Spraw Kultu i Kongregację dla Spraw Kanonizacyjnych.

PAULI VI SUMMI PO N TIFICIS CONSTITUTIO APOSTOLICA

Sacra Rituum Congregatio in duas Congregationes dividitur: alteram  
pro cultu divino alteram pro causis Sanctorum

(AAS 61(1969)297—305)

PAULUS PP. VI

Servus Servorum Dei 
ad perpetuam rei memoriam

SACRA RITUUM CONGREGA
TIO, quam  Decessor N oster f.r. 
X ystus V anno a rep a ra ta  salu te 
M DLXXXVIII condidit1 iam  a p rin 
cipio duplici illi vacav it m uneri: 
u t  hinc scilicet sacris Ecclesiae la -  
tinae  ritibus praeesset ac dom erare-

PAPIEŻ PAW EŁ VI

Sługa Sług Bożych 
na wieczną rzeczy pamiątkę

ŚW IĘTA KONGREGACJA OB
RZĘDÓW, pow ołana do życia przez 
Naszego Poprzednika ś.p. Sykstusa 
V w  roku 1588, od samego początku 
w ypełniała dwie funkcje: z jednej 
m ianow icie strony  zarządzała i k ie
row ała spraw am i dotyczącymi świę-

1 Cfr. Constit. Apost. sub plum bo data  Im m ensa ae tern i Dei: in 
B ullario  Romano, V III, A ugustae T aurinorum  ed. an. 1863, p. 989.
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