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RECENZJE

Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti oecumenici Concilii Vati
cani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo profe
ssionis religiosae, editio typica, Typis Polygl. Vaticanis 1970 8° ss. 126.

Nowy obrzęd składania profesji zakonnej jest dalszym przejaw em  
dokonującej się odnowy liturgicznej w  Kościele. Został ogłoszony dnia
2. II 1970 r. przez K ongregację dla K ultu  Boiżego jako część nowego 
R ytuału  Rzymskiego.

Poza dekretem  K ongregacji (s. 5—6) i „P raeno tanda” czyli norm am i 
praw nym i (s. 7—10), „Ordo professionis” zaw iera obrzęd profesji dla 
zakonów m ęskich (s. 11—51) i dla zakonów żeńskich (s. 53—94), nas tęp 
n ie obrzęd składania przyrzeczeń zachow ania rad  ewangelicznych 
(s. 95—108) i wreszcie dodatek gdzie jest umieszczony wzór form uły 
profesji i k ilka form ularzy  m odlitw  liturgicznych.

„Ordo professionis’ został zredagow any w  m yśl konsty tucji soboro
w ej o litu rg ii (art. 80), k tó ra  nakazała, aby ułożyć obrzęd profesji i od
now ienia ślubów, k tóry  by przyczynił się do większej jednolitości, pro
stoty i dostojeństw a.

Ogłoszony obrzęd profesji jest obrzędem ram ow ym . P raw odaw ca zda
je  sobie spraw ę, że istn ieje  w  Kościele w iele zakonów o różnorodnym  
celu i tradycji, że w ytw orzyły się zwyczaje, k tó re  nie są do pogardze
nia, ponieważ dobrze podkreślają charak ter i cel życia zakonnego, d la 
tego nie tylko pozwala na pew ne zróżnicowanie obrzędów profesji, co 
już zaznaczyła konsty tucja  soborowa o litu rg ii (art. 80), ale naw et n a
kazuje poszczególnym zakonom dostosować ogólne obrzędy do swego 
charak teru . „P raeno tanda” (n. 12—15) podają tu ta j szczegółowe norm y 
praw ne, k tórym i pow inni się zainteresow ać kanoniści i liturgiści.

Zakony, k tó re  już. posiadają obrzędy profesji w  swoich p arty k u la r
nych ry tuałach  zatw ierdzonych przez W ładzę kościelną pow inny się 
postarać, aby je oczyścić z m odlitw  i cerem onii jaw nie niezgodnych 
z zasadam i odnowionej liturgii.

A naliza przepisów  praw nych i cerem onii zaw artych w  „Ordo profes
sionis relig iosae” jasno pokazuje, że odnowiony obrzęd profesji za
konnej idzie po m yśli konsty tucji soborowej o liturgii. P rosto ta i do
stojeństw o m odlitw  i obrzędów  zaw artych w  „O rdo” przyczyni się do
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głębszego zrozum ienia profesji zakonnej i sensu życia zakonnego, przy
bliży obrzędy zakonne w iernym  uczestniczącym  w  cerem oniach zw ią
zanych z życiem zakonnym  h

O. Joachim  Rom an Bar

Catazzo Eutimio O FM, La vita religiosa nel Magistero Pontificio post- 
conciliare, Vicenza 1969 Ed. ESCA 8° ss. 370.

Papież Paw eł VI w kłada w iele w ysiłku, aby odnowa soborowa w  Ko
ściele postępow ała zgodnie z lite rą  i duchem  dokum entów  soborowych. 
Jego liczne przem ów ienia p ragną podać w łaściw ą in terp re tac ję , m yśli 
soborowej, rozw inąć ją  i zastosować do konkretnych  okoliczności.

W nauczaniu  pap. P aw ła VI poczesne m iejsce zajm uje życie zakon
ne. Poświęcił m u Papież znaczną część swoich przem ów ień z okazji 
rozm aitych k ap itu ł generalnych, zjazdów, uroczystości. P rzem ów ienia 
te zebrane razem  przez o. Catazzo mogą stanow ić pomoc tak dla p rzy
gotow ujących kap itu ły  generalne i tek sty  praw odaw cze jak  i dla k o n 
ferencji wyższych przełożonych, n a ra d  m ających na celu odnowę życia 
zakonnego, dla in te rp re tac ji najnow szych dokum entów  Stolicy A postol
skiej itp.

Przem ów ienia papieskie są poprzedzone dokum entam i soborowym i od
noszącymi się do życia zakonnego, a więc przytoczono rozdział V i VI 
konsty tucji o Kościele i dekre t o odnowie życia zakonnego (Perfectae  
caritatis), norm y w ykonaw cze do dekretu  Perfectae caritatis  oraz in 
strukcję  Renovationis causam  K ongregacji Zakonów z dniia 6 .1 .1969 r. 
Od strony  85 zaczynają się tek sty  przem ów ień papieskich z okresu od 
22 sierpnia 1963 r. do 22 kw ietn ia 1969 r., w  sum ie 39 przem ów ień p rzy 
toczonych w całości lub w  w ażniejszych w yjątkach.

T em atyka nauczania papieskiego jest bardzo różnorodna, obejm uje 
w szystkie w ażniejsze zagadnienia zw iązane z życiem zakonnym , głów 
nie jednak  śluby zakonne, apostolstwo, rolę zakonów w  Kościele. O rien
tację  w  problem atyce poruszanej przez P aw ła VI u ła tw ia dokładny 
indeks rzeczowy um ieszczany przy końcu zbioru.

O m awiane dzieło jest pożyteczne dla kanonistów . O pracow ano je sta 
ran n ie  i w ydano w  pięknej szacie graficznej.

O. Joachim  Rom an Bar

Miscellanea in honorem Dini S t a f f a  et Periclis F e l i c i  S.R.E. 
Cardinalium, „APOLLINARIS” I: 40 (1967 nr 1—4 ss. 642, 2 fotogra
fie kard. Staffa i Felici; II: 41 (1968) nr 1—4 ss. 660.

Z okazji 50. rocznicy ogłoszenia kodeksu p raw a kanonicznego w ydała 
redakcja  kw arta ln ik a  „A pollinaris”, organu Papieskiego U niw ersytetu

1 O bszerniej omówiłem „Ordo professionis relig iosae” w  artyku le  pt.. 
O dnowiony obrzęd pro fesji zakonnej oddanym  do druku  w  czasop. Col
lectanea theologica, r. 1971.


