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266 D okum enty, recenzje, spraw ozdania [84]

§ 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.
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