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MOTU PROPRIO „SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESIARUM” 

dotyczące funkcji Legatów Biskupa Rzymskiego (24. VI. 1969)

_ LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE 
De muneribus Legatorum Romani Pontificis

(AAS 61 (2969) 473—484)
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NOWY WYKAZ ODPUSTÓW

ENCHIRIDION INDULGENTIARUM

N orm ae et concessiones 
Typis Polyglottis V aticanis 1968

Wykaz ukaże się jako specjalny tom w  „Posoborowym Praw odaw stw ie
K ościelnym ”
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REGULAMIN OGÓLNY KURII RZYM SKIEJ (22. II. 1968)

REGOLAMENTO GENERALE DELLA CURIA ROMANA 
(AAS 60(1969) 129—176)
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URZĄD DLA MIĘDZYNARODOWYCH SPRAW KOŚCIELNYCH 
ACTA CONSILII PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS

ODNOWIONY I POSZERZONY REGULAMIN SYNODU BISKUPÓW
(24. VI. 1969)

(AAS 61(1969) 525—539)
UWAGA: Pierw szy Regulam in Synodu jest zamieszczony w  p ierw 

szym tom ie „Posoborowego P raw odaw stw a Kościelnego”, ss. 160—188 
(nn. 315—397). Zaw iera on 37 artykułów . Nowy natom iast Regulam in 
zaw iera 41 artykułów . A więc w prow adzono cztery nowe artykuły. 
Są to następujące: 9, 16, 34 i 39. Ponadto poczyniono w iększe lub 
m niejsze zm iany w  następujących artykułach pierwszego Regulam inu: 
1 (7°); 8, 13; 14; 15; 18; 20 (§2); 31 i 32. Nowy Regulam in będzie 
zamieszczony w  całości w  „Posoborowym Praw odaw stw ie Kościel
nym ”. T utaj zostaną uwidocznione tylko zmiany, jakie w prow adza 
nowy Regulamin. Na pierwszym  m iejscu zamieszcza się nowe a r ty 
kuły, a potem  dopiero artykuły , w  których wprowadzono zmiany. 
W tym  drugim  w ypadku najp ierw  jest podana num eracja zaczerp
n ię ta  z pierwszego Regulam inu, a następnie (w nawiasie) num eracja 
nowego Regulam inu.

1. Nowe artykuły (art. 9 następuje po art. 8 pierwszego Regulaminu, 
16 po 14; 34 po 31 i 39 po 35):
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A rt. 9

Wybór członków Komisji studiów  

(De Sodalibus Commissionum studiorum eligendis)

1° Electiones Sodalium  Com mis
sionum  studiorum  ad norm an C.I.C. 
can. 101, § 1, 1° fiunt.

2° In te r electos vel nom inatos 
Sum m us P ontifix  Praesidem  eligit.

3° In  Sodales uniuscuiusque Com
m issionis eligi po test quilibet e P a 
tribus, exceptis P raeside Delegato, 
Secretario  G enerali et, pro arg u 
m ento, pro quo constitu itu r Com
missio, eius Relatore.

4° S ecretarius Commissionis erit 
unus ex eius Sodalibus, ab iisdem 
Sodalibus electus.

5° Com missionibus studiorum  in 
te re rit S ecretarius Specialis qui 
praesto  fu it in discussione argum en
ti, pro quo Commissio s ta tu ta  est.

Caput IX.

1° W yboru członków K om isji s tu 
diów dokonuje się z zachowaniem  
przepisu kan. 101 § 1, 1° KPK.

2° Spośród w ybranych lub m ia
nowanych Papież w ybiera Przew od
niczącego.

3° Na członka K om isji może być 
w ybrany każdy z Ojców, z wyłącze
niem jednak  Przewodniczącego De
legowanego, S ekretarza G eneralne
go i R eferenta w  odniesieniu do 
spraw y, dla k tórej je s t pow oływ ana 
Komisja.

4° Sekretarzem  K om isji będzie je 
den z jej członków, w ybrany przez 
pozostałych.

5° W K om isjach studiów  będzie 
b rał udział S ekretarz Specjalny, 
k tóry  służył pomocą w  czasie dysku
sji nad tem atem , dla którego zo
sta ła  ustanow iona Komisja.

Rozdział IX

Rozpowszechnianie wiadomości na temat obrad Synodu 

De notitiis circa Synodum divulgandis

Art. 16 A rt. 16

(Zespół upoważniony do rozpowszechniania wiadom ości na tem at
Synodu)

(De coetu no titiis circa Synodum  vulgandis)

§ 1. Ad dandas notitias de Syno
di conventibus et ac tuositate consti
tu itu r  peculiaris coetus, constans ex 
S ecretario  G enerali, P raeside P on
tificiae Commissioni® de Com m uni-

§ 1. Dla udzielania wiadom ości na 
tem at posiedzeń i pracy Synodu po
w ołuje się specjalny zespół, skła
dający się z S ekretarza G eneralne
go, Przewodniczącego Papieskiej
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cationibus Socialibus, duobus P a
tribus Synodalibus, a P raeside De
legato designatis, e t Secretario  Spe
ciali.

§ 2. Coetus Secretarius e rit O ffi
cialis, qui notitiis S. Sedis tradendis 
praepositus est (Direttore della Sala 
S tam pa della S anta Sede).

§ 3. Coetui com petit, approbante 
Praeside Delegato, determ inare ra 
tiones et modos, quibus notitiae vu l
gentur.

§ 4. P er P atres Synodales, a P ra e
side Delegato designatos, fien t iden
tidem , de singulis argum entis, col
lationes cum diurnariis.

K om isji społecznych środków po
rozum iew ania się, dwóch Ojców sy
nodalnych wyznaczonych przez Prze
wodniczącego Delegowanego i z Se
kreta rza  Specjalnego.

§ 2. Sekretarzem  tego zespołu bę
dzie D yrektor Papieskiego B iura In 
form acji.

§ 3. Do tego zespołu należy okre
ślanie za aprobatą Przewodniczące
go Delegowanego — treści i sposo
bu publikow ania wiadomości.

§ 4. Ojcowie Synodalni, w yzna
czeni przez Przewodniczącego Dele
gowanego, będą odbywali k ilkak ro t
nie spotkania z dzienikarzam i 
odnośnie poszczególnych tematów.

A rt. 34 A rt. 34

(Mniejsze sesje)

(De coetibus minoribus)

Relatione absoluta, Praeses, si 
hoc opportunum  iudicaverit, potest 
prom overe discussionem argum enti 
in coetibus m inoribus. In  hisce coe
tibus, secundum  varias linguas di
stinguendis, P atres Synodales m o
deratorem  eligant, et, discussione 
argum enti absoluta, com m ittant uni 
alterive P atri, u t nomine aliorum  
sententiam  p ro fe ra t in congregatio
ne generali.

Jeżeli Przewodniczący uzna to za 
w skazane, może po zreferow aniu 
spraw y zarządzić kontynuow anie 
dyskusji w  m niejszych zespołach. 
W tych zespołach, zorganizowanych 
w edług grupy językowej, ojcowie 
synodalni powinni w ybrać swego 
kierow nika. Po zakończeniu zaś dy
skusji nad danym  tem atem  powie
rza ją  jednem u z Ojców zadanie zre
ferow ania ich opinii na kongregacji 
generalnej.

Art. 39 Art. 39

(Badanie zgłoszonych poprawek)
\

(De modis examinandis)

§ 1. S ecretarius Specialis expensos § 1. S ekretarz Specjalny zbiera 
modos colligit, in  ordinem  disponit, i porządkuje zgloszonè popraw ki,
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et cum Secretario  G enerali typis 
im prim endos curat.

§ 2. S tatu to  tem pore, Sodales, au 
dita Relatione, ad exprim enda suf
frag ia de singulis modis procedunt.

§ 3. Suffragatio  m odorum  fit fo r
m ula: P lacet, non placet.

§ 4. Modi, qui m aioritatem  suf
fragiorum  assecuti fuerin t, p robati 
a P atribus habentur.

a następnie razem  z Sekretarzem  
G eneralnym  troszczy się o ich w y
drukowanie.

§ 2. W oznaczonym czasie, po zre
ferow aniu spraw y, uczestnicy przy
stępują do głosowania nad poszcze
gólnymi popraw kam i.

§ 3. G łosowanie nad popraw kam i 
odbywa się przy pomocy form uły: 
„zgadzam się”, „nie zgadzam się”.

§ 4. Popraw ki, k tóre uzyskały 
większość głosów, należy uznać za 
przyjęte przez Ojców.

M odyfikacje w prowadzone do artykułów  pierwszego Regulam inu:

Art. 1 (1) A rt. 1 (1)

(W ładza Papieża)
(De Sum m i Pontificis potestate)

Sum m i Pontificis unice est:

7° Synodum  ipsam  transferre, su 
spendere, dissolvere, circa eiusdem 
vota deliberare.

Do Papieża w  sposób wyłączny 
należy:

7° Przeniesienie Synodu, zawie
szenie, rozwiązanie, decyzja w  za
kresie zgłoszonych na nim w nio
sków.

Art. 8 (8) A rt. 8 (8)

(Powoływanie K om isji studiów)
(De Com missionibus studiorum  constituendis)

Powyższy arty k u ł został znacznie poszerzony. Treść zaw arta 
w pierw szym  R egulam inie stanow i w  nowym § 1, 1°.

§ 1, 1° .........

2° U niuscuiusque p rop terea  Com
missionis est tantum m odo studere 
tex tu i argum enti melius forte  red i
gendo au t d ifficultati propositae sol
vendae.

§ 1, 1° .....
2° Z tej rac ji do każdej Kom isji 

należy jedynie przestudiow anie tre 
ści tekstu  bądź to w  celu lepszego 
sform ułow ania, bądź też rozw iąza
nia przedstaw ionej trudności.
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§ 2. Nisi a lite r s ta tu tum  fuerit a 
Summo Pontifice, singulae Commis
siones constant ex duodecim m em 
bris, in m ateria  peritis, quorum  octo 
a coetu eliguntur, quattuor vero no
m inan tu r a Summo Pontifice.

A rt. 13 (14)

§ 2. Gdy Papież inaczej nie zarzą
dzi, poszczególne Komisje sk ładają 
się z dw unastu członków, biegłych 
w  danej sprawie. Ośmiu spośród 
nich w ybiera sesja, a czterech otrzy
m uje nom inację od Papieża.

Art. 13 (14)

(Mianowanie Sekretarza Specjalnego)

(De Secretarii Specialis nominatione)
Dołączono nowy § 3. Dotychczasowy §3 włączono jako § 4.

§ 3. Si casus fera t, nom inantur § 3. Gdy zachodzi potrzeba P a- 
a Summo Pontifice adiutores Secre- pież m ianuje pomocników S ekreta- 
ta rii Specialis. rza Specjalnego.

Art. 14 (15) Art. 14 (15)

(Zadania Sekretarza Specjalnego)
(De Secretarii Specialis muneribus)

Dotychczasową treść art. 14 umieszczono w  § 1, dodając nowy § 2.

§ 2. W czasie dyskusji nad jakim ś 
tem atem  wolno każdem u z Ojców, 
za zgodą Przewodniczącego Delego
wanego i w  sposób przez niego 
określony, prosić o w yjaśnienia i in 
form acje ze strony czy to referenta, 
czy zwłaszcza S ekretarza Specjal
nego.

§ 2. In discussione argum enti fas 
est cuilibet P atri, de consensu P rae- 
sidis Delegati et ordine ab eo sta 
tuto, explicationes et notitias pe
tere sive a R elatore sive p raeser
tim  a Secretario Speciali.

Art. 15 (17) A rt. 15 (17)

(Sposób zwoływania Synodu) 
(De ratione Synodi convocandae)

Dodano § 4:
§ 4. Si contingat Sum m um  P on

tificem  e v ita  decedere post convo
cationem  coetus Synodi au t duran te  
eius celebratione, coetus eo ipso 
suspenditur, donec novus P ontifex  
ipsum  continuari decreverit aut no
vum  coetum convocaverit.

§ 4. W w ypadku śmierci Papieża 
po zwołaniu już sesji Synodu lub 
w  cza’sie jej trw ania , następuje tym  
sam ym  zawieszenie sesji, dopóki no
wy Papież nie zadecyduje o jej 
kontynuow aniu lub nie zwoła no
wej sesji.
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A rt. 18 (20) Art. 18 (20)

(Obowiązek zachowania tajemnicy) 
(De obligatione secreti servandi)

Salvo praescripto art. 16, omnes... 
et coetus decisiones et conclusiones.

Art. 20 (22)

Zachow ując w  mocy przepis a rt. 
16, wszyscy... decyzyj sesji i kon- 
kluzyj.

A rt. 20 (22)

(Sposób zbierania i rozdzielania akt oraz dokumentów) 
(De ratione colligendi ac distribuendi acta et documenta)

§ 2. A rgum enta, de quibus in co
etu Synodi agendum  est, tran sm it
tu n tu r  ..........

A rt. 31 (33)

...et Relatorem  vocat, qui R elatio
nem iam  apparatam  et P atribus di
stribu tam  exponit e t explicat, adiu- 
torio usus...

§ 2. Tem aty, jak ie m ają być roz
patryw ane na sesji Synodu, przesy
ła s ię ..........

Art. 31 (33)

...i wzywa R eferenta, k tó ry  ogól
nie przedstaw ia i w yjaśnia przygo
tow aną już i rozdaną Ojcom re la 
cję...

A rt. 32 (35) A rt. 32 (35)

(Dyskusja nad sprawą)
(De argumenti discussione)

§ 1 art. 32 stanow i w  nowym Regulam inie § 1, 1°.

§ , 2 °  P a tres qui loqui postu lave
run t, hoc ordine sese succedunt: p r i
mo loquuntur, iux ta  ordinem  p rae 
cedentiae (art. 19), qui nom ine Con- 
feren tiarum  Episcopalium  orationem  
habent, deinde alii ex eodem or
dine.

3° Qui C onferentias Episcopales 
rep raesen tan t, iux ta  facu ltates sibi 
tribu tas, illarum  nom ine loquantur.

4° De uno eodem que argum ento, 
nom ine Conferentiae, unus tan tum  
P a te r loquetur.

§ 1, 2° Ojcowie, którzy prosili
o głos, zabierają go w  takim  po
rządku: najp ierw  przem aw iają, z za
chowaniem  praw a pierw szeństw a 
(art. 19) ci, którzy zabierają głos 
w  im ieniu K onferencji B iskupich, 
następnie pozostali, z zachowaniem  
tego samego porządku.

3° Ci, k tórzy reprezen tu ją K on
ferencje Biskupie, przem aw iają 
w  ich im ieniu, zgodnie z otrzym a
nym pełnomocnictwem.

4° Na ten  sam  tem at, w  im ieniu 
K onferencji będzie przem aw iał ty l
ko jeden Ojciec.
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§ 2. 1° Si m ulti sint, qui disse
rend i veniam  peterin t, rogan tu r P a
tre s  ne repe tan t quae alii iam  expo
suerun t, sed ad ea, quae iam  dicta 
sin t, paucis se referan t.

2° Eodem in casu Praesidis De
legati est codaunare vel per seipsum 
vel per P atrem  a se deputatum  (art. 
3, 2°), in separatis conventibus P a
tre s  oratores ad concordandum , sal
va om nium  libertate , u t pauci no
m ine omnium , iux ta d iversitatem  
sen ten tiarum , loquantur.

§ 3. 1° Omnes qui facu ltatem  dis
serendi petrierun t, etsi non loquan
tu r, suas anim adversiones Secre- 
ta riae  G enerali scripto dabunt.

2° Qui autem  loquuntur oratio
nes suas, spatio tem poris, a P ra e 
side sta tu to  contineant.

§ 2. 1° Gdy w ielu prosiło o głos, 
należy zaapelować do Ojców, by nie 
pow tarzali tego, co już inni przed
stawili, lecz jedynie w  kilku  sło
w ach się do tego odwołali.

3° W tak iej też sytuacji może 
Przewodniczący Delegowany zebrać 
pod w łasnym  przewodnictw em  lub 
pod przewodnictw em  wyznaczonego 
przez siebie Ojca (art. 3, 2°) mów
ców w  osobnych zespołach, w  celu 
uzgodnienia opinii, z zachowaniem 
wszakże wolności. Chodzi m ianow i
cie o to, by tylko niektórzy ojco
w ie zabrali głos w  im ieniu innych, 
zależnie od różnych opinii na dany 
tem at.

§ 3. 1° Wszyscy, którzy prosili 
o udział w  dyskusji, chociażby nie 
przem aw iali, złożą swoje uw agi na 
piśm ie w  S ekretariacie G eneral
nym.

2° Przem aw iający zaś w inni się 
dostosować do czasu wyznaczonego 
przez Przewodniczącego.

У
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MOTU PROPRIO „PASTORALIS MIGRATORUM CURA” 

ustalające nowe przepisy w  zakresie duszpasterstwa wśród emigrantów

(15. VIII. 1969)

(AAS 61(1969) 601—603)
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INTRUKCJA KONGREGACJI BISKUPÓW 

dotycząca duszpasterstwa wśród emigrantów (22. VIII. 1969)

(AAS 61(1969) 614—643)


