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feren tias Episcopales de experien 
tiis his super rebus hanc Sacram  
Congregationem  certiorem  reddere 
velle, u t earundem  experien tiarum  
debita ra tio  habeatu r in altera  
Congregatione P lenaria  forte cele
b ran d a  antequam  novus Codex 
lu ris  Canonici edatur.

D atum  Romae, die 11 aprilis 1970 
in  m em oria S. Leonis Magni, P a 
pae et Ecclesiae Doctoris.

płańskich. K ongregacja spodziewa 
się, że K onferencje Biskupie ze
chcą ją  powiadom ić o zdobytych 
na tym  odcinku doświadczeniach, 
ażeby można było w ykorzystać je 
na drugim  zebraniu plenarnym , 
jakie odbędzie się jeszcze przed 
w ydaniem  nowego K odeksu P raw a 
Kanonicznego.

Dan w  Rzymie, dnia 11 k w ie t
nia 1970 roku, we w spom nienie św. 
Leona W., Papieża i Doktora Koś
cioła.

Ioannes Card. WRIGHT, Praefectus
t  P etru s Palazzini, a Secretis

71.

DEKRET KONGREGACJI BISKUPÓW  
przyznający pew ne upraw nienia i łask i dla A m eryki Ł acińskiej i  F ilip in

D E C R E T U M
De facultatibus et gratiis pro A m erica Latina et pro Insu lis P hilippinis

(AAS 62(1970)120—122)

Rom ani Pontifices, queadm odum
de universali Ecclesiae p rosperi
ta te  ita et de particu larium  Eccle
siarum  u tilita te  apprim e solliciti, 
d iligenter consuluerunt, u t Sacro
ru m  A ntistitibus aequiore ratione 
ea privilegiorum  et facu ltatum  
sum m a agnosceretur, quibus p a 
sto ralia  m unia efficatius expedi- 
tiu sque obire valerent.

Hac sane ratione ductus, Leo 
X III, fel. rec., iam  anno 1897 O r
d inariis locorum  A m ericae Latinae, 
in  u tilita tem  tum  sacerdotum  tum  
christifidelium , peculiaria  p riv ile 
gia et g ra tias consessit, quae, in 
Indicem  redacta , eiusdem  in P e tri 
ca thedra  Successores, ad Insulas 
quoque Philippinas extensa, usque 
ad in tegrum  annum  1969 benigne 
prorogarunt.

Cum autem  hoc anno exeunte, 
O rd inarii locorum quos supra com-

Biskupi rzymscy, troszcząc się 
pilnie zarówno o rozwój Kościoła 
powszechnego, jak  i o dobro 
kościołów partyku larnych , gorli
wie zabiegali o przyznaw anie b i
skupom  przyw ilejów  i upraw nień 
w  ten sposób, by mogli skutecz
niej i bardziej spraw nie wypełnić 
swoje obowiązki pasterskie.

To w łaśnie m ając na uwadze, 
ś.p. Leon X III udzielił już w roku 
1897 ordynariuszom  m iejsca A m e
ryki Łacińskiej specjalnych p rzy 
wilejów  i łask, biorąc pod uwagę 
pożytek zarówno kapłanów  jak 
i w iernych. Zostały one ujęte
w  specjalny wykaz, a następcy
Leona X III, po rozciągnięciu ich
także na w yspy Filipińskie, p rze
dłużali ich ważność aż do końca 
1969 r.

Gdy pod koniec tego roku
w spom niani wyżej ordynariusze
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m em oravim us postu laverin t, ut, 
prioribus m anentibus adiunctis, 
eadem  priv ilegia adhuc p roroga
ren tu r, Sum m us P ontifex  Paulus 
D ivina P rovidentia  Pp. VI, con
sultis Em.is P a tribus Rom anae 
Curiae D icasteriis praepositis, 
pro rebus et causis ad unum quod
que spectantibus, de consilio in- 
frascrip ti C ardinalis Sacrae Con
gregationis pro Episcopis P raefecti, 
oblatis precibus annuendum  cen- 
suit.

Q uandoquidem  nonnulla p riv i
legia in superiore Indice contenta, 
ex L itteris Apostolicis „Pastorale 
m unus” atque „De Episcoporum  
m uneribus” M otu proprio datis, 
universis dioecesanis Episcopis col- 
la ta  sunt, u t tam en ceteri etiam  
locorum O rdinarii charactere ep i
scopali non pollentes iisdem  fru - 
an tur, hic opportune referun tu r.

Q uapropter hoc Decreto idem 
Sum m us Pontifex  om nibus et s in 
gulis locorum O rdinariis, Sacerdo
tibus et C hristifidelibus dioece
sium  et ditionum  A m ericae L a ti
nae et Insu larum  P h ilipp inanyn  
facultates et g ratias quae in fra 
ed icuntur confirm at atque e larg i
tu r usque ad diem 31 m ensis de
cem bris anni 1979.

1. O rdinarii locorum, secluso 
Vicario G enerali sine Episcopi 
speciali m andato, deputare possunt, 
ad Sacram entum  Confirm ationis 
adm inistrandum , sacerdotes, qu a
tenus fieri potest in  aliqua digni
ta te  ecclesiastica constitutos, vel 
m unere V icarii foranei fungentes, 
num quam  vero  sim plices sacerdo
tes com m orantes illis in  locis in 
quibus praedictum  Sacram entum  
adm inistrandum  erit; servata S a
crae Congregationis de disciplina 
Sacram entorum  Instructione pro 
sim plici sacerdote, ex Sedis Apo- 
stolicae delegatione, Sacram entum  
Confirm ationis adm in istran te
(A.A. S., XXVII, 11 seq.).

m iejsca zwrócili się z prośbą
0 przedłużenie na dalszy okres 
tych przyw ilejów , ponieważ nie 
zm ieniły się w arunki, Ojciec św. 
pap. P aw eł VI, porozum iawszy się 
z zainteresow anym i kardynałam i 
przewodniczącym i dykasteriów  
K urii Rzymskich, idąc za radą  
podpisanego niżej kardynała P re 
fek ta K ongregacji B iskupów uznał, 
że należy zadośćuczynić tym  proś
bom.

Chociaż n iektóre z przyw ilejów  
zaw artych we w spom nianym  w y
kazie zostały udzielone wszystkim  
biskupom  diecezjalnym  na mocy 
m otu proprio „Pastorale m unus”
1 „De Episcoporum  m uneribus”, 
to jednak  przytacza się je tu ta j, 
by mogli z nich skorzystać także 
inni ordynariusze m iejsca nie po
siadający sakry biskupiej.

Dlatego Ojciec św ięty n in ie j
szym dekretem  potw ierdza i udzie
la w szystkich ordynariuszom  
m iejsca, kapłanom  i w iernym  
diecezji i k ra jów  A m eryki Ł aciń
skiej oraz Filipin upraw nień i łask 
wyliczonych poniżej z mocą obo
w iązującą aż do dnia 31 g rudnia 
1979 roku.

1. O rdynariusze miejsca, z w y
łączeniem  w ikariusza generalnego 
gdy nie m a od B iskupa specjalne
go zlecenia, mogą upow ażniać ka 
planów  do udzielania sakram entu  
Bierzmowania. M ają to być wedle 
możności kap łan i obdarzeni jakąś 
godnością kościelną lub  pełniący 
funkcje dziekanów, nigdy zaś zw y
k li kap łan i m ieszkający tam , gdzie 
m a być udzielany sakram ent 
Bierzm owania. Należy też zacho
wać przepisy zaw arte w  In s tru k 
cji K ongregacji Sakram entów , 
dotyczącej zwykłego kapłana 
udzielającego sakram entu  B ierz
m ow ania na mocy delegacji S to
licy Apostolskiej (AAS 27(1946)
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N. B. Declaratio: V i huius con
cessionis, facultas adm inistrandi 
Sacram entum  Confirm ationis com 
petit etiam  Vicariis Capitulatibus 
et Adm inistratoribus Apostolicis, 
licet charactere episcopali careant.

2. Iidem  O rdinarii locorum  ad 
assistendum  nuptiis iu x ta  form am  
a iu re sta tuam  delegare possunt 
sacerdotes qui M issionum causa 
ad evangelizandos fideles vel ad 
aliud exercitium  p ie tatis im plen
dum in longinquas regiones, a pa- 
rochiali sede dissitas, pergunt, 
iisdem  M issionibus perduran tibus, 
atque iis servatis, quae, p routi res 
fe ra t et loci ac tem poris condicio
nes observare perm ittan t, m atri- 
conii celebrationi, ad norm am  
canonis 1019 et seq. Codicis lu ris  
Canonici, p raem itti debent; facta 
tam en huius Apostolici Indu lti 
expressa m entione in unoquoque 
casu et sem per firm is sacrorum  
canonum  praescrip tionibus tum  de 
iu ribus parochi servandis tum  de 
inscriptione in libris paroecialibus 
facienda.

3. O rdinarii locorum p arite r d i
spensare valen t tantum m odo su 
per m atrim onialibus im pedim entis, 
de quibus in  L itteris Apostolicis 
„De Episcoporum  m uneribus”, Mo
tu  proprio datis die 30 iulii 1966,* 
cum  L itteris Apostolicis „Pastorale 
m unus” diei 30 novem bris 1963 
collatis; exceptis tam en m ixtae 
religionis et cultus d isparitatis 
im pedim entis, nisi speciales facu l
tates a Sacra Congregatione pro 
D octrina Fidei obtentae fuerin t.

N. B. W yjaśnienie: Na m ocy n i
niejszego zezw olenia władza udzie
lania sakram entu  B ierzm owania  
przysługuje także w ikariuszom  
kap itu lnym  i adm inistratorom  
apostolskim , chociażby nie posia
dali sakry biskupiej.

2. W spom niani powyżej o rdy
nariusze mogą delegować do asy
stow ania przy m ałżeństw ach zgod
nie z form ą określoną przez p ra 
wo, tych kapłanów , którzy w  ce
lach m isyjnych dla ew angelizow a
nia w iernych lub w ykonyw ania 
innego pobożnego zajęcia udają 
się do regionów oddalonych od 
siedziby parafia lnej. Odnosi się 
to do czasu trw an ia  pracy m isy j
nej. Trzeba też w ypełnić — na ile 
na to pozw ala dany w ypadek jak 
również w arunk i m iejsca i cza
su — form alności, k tóre na mocy 
kanonu 1019 i ns. Kodeksu P raw a 
Kanonicznego pow inny poprzedzić 
zaw arcie m ałżeństw a. W każdym 
w ypadku trzeba uczynić w yraźną 
wzm iankę o niniejszym  indulcie 
apostolskim  i zawsze należy za
chować przepisy praw a kanonicz
nego dotyczące upraw nień p ro 
boszczowskich i nakazujące spisać 
ak t w  księgach parafialnych.

3. O rdynariusze m iejsca mogą 
dyspensować tylko od tych prze
szkód, o których mowa w  Motu 
proprio „De Episcoporum  m une
rib u s” z dnia 30 lipca 1966 r.* 
W zestaw ieniu z pism em  apostol
skim  „Pastorale m unus” z dnia 
30 listopada 1963 r. ·— z w yłącze
niem  jednak przeszkód odm ienne
go w yznania i różnej religii, o ile 
nie otrzym ali specjalnych u p raw 
nień od K ongregacji N auki W iary.

Tymże ordynariuszom  udziela

* W tekście oryginalnym  jest zapew ne błąd d rukarsk i co do daty w y
dania dokum entu. M otu proprio „De Episcoporum m uneribus"  nosi datę: 
15 czerwca 1966 r. (przyp. tłum.).
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Insuper venia iisdem  conceditur 
decerm endi atque declarandi legi
tim am  prolem  nupturien tium , 
dummodo ipsa in adulterio  ne sit 
concepta; fac ta  in unoquoque ca
su, etiam  in concedendis dispen
sationibus, huius Apostolici Indulti 
expressa m entione.

4. Conceditur p a rite r u t Sacra 
Olea etiam  antiqua, non u ltra  duos 
annos, adhiberi possint, dummodo 
ne sin t co rrup ta  et nova vel re - 
centiora Sacra Olea, peracta  omni 
diligentia, haberi nequeant.

5. O rdinarii locorum  perm ittere 
possunt u t sacerdotes celebrent 
ex tra  locum sacrum , tan tum  ta 
m en in  fidelium  bonum  et dum 
modo celebrationis locus sit decens 
atque honestus (Cfr. „Pastorale 
m unus”, n. 7 et „Institu tio  gene
ra li Missalis Rom ani”, n. 260).

6 . O rdinarii locorum concedere 
possunt sacerdotibus facultates ce
lebrandi in  navi sacrosanctum  
M issae Sacrificium , du ran te  dum 
ta x a t tem pore itineris, dummodo 
locus, in quo M issa litanda est, 
n ihil indecens au t indecorum  p rae - 
seferat, m are au t flum en sit adeo 
tranquillum , u t quodcum que e C a
lice effusionis S acrarum  Specia- 
rum  periculum  absit; atque sa 
cerdos, superpelliceo indutus, si 
adsit, celebranti presbytero  adsi- 
stat.

7. Omnibus autem  Am ericae L a
tinae  C hristifidelibus perm ittitu r 
u t a festo in  P raesen tatione Do
m ini usque ad diem 16 m ensis iu- 
lii, in Com m em oratione B. M. V. 
de M onte Carm elo, praecepto an 
nuae pachalis Com munionis sa tis
facere possint.

C ontrariis quibusvis non ob-

się ponadto zezwolenia na orzeka
nie i ogłaszanie praw ego pocho
dzenia potom stw a nupturien tów  
byleby nie chodziło o dzieci po
częte w  cudzołóstwie. W każdym  
w ypadku, naw et gdy idzie o udzie
lenie dyspensy, trzeba czynić 
w zm iankę o niniejszym  indulcie 
apostolskim .

4. Zezwala się także na uży
w anie olejów św iętych naw et 
starych, ale nie m ających ponad 
dwa lata, byleby tylko nie były 
zepsute, a nowych lub św ież
szych Olejów św. nie można było 
dostać mimo zastosow ania w szel
kiej pilności.

5. O rdynariusze m iejsca mogą 
zezwalać kapłanom  na odpraw ie
nie Mszy św. poza m iejscem  św ię
tym, jednakże tylko dla dobra 
w iernych i byleby miejsce odpra
w ian ia było godne i odpowiednie 
(por. „Pastorale m unus”, n. 7 
„W prowadzenie ogólne do M sza
łu Rzym skiego”, n. 260).

6. O rdynariusze m iejsca mogą 
udzielać kapłanom  zezwolenia na 
odpraw ianie Mszy św. na okręcie, 
ale tylko w czasie trw an ia  po
dróży, byleby miejsce, w  którym  
m a być odpraw iana Msza św. było 
odpowiednie, a morze lub rzeka 
na tyle spokojne, ażeby wykluczyć 
niebezpieczeństwo rozlania św ię
tych postaci z kielicha. Jeżeli 
jest do dyspozycji kapłan, pow i
nien ubrany  w  komżę asystować 
odpraw iającem u kapłanow i.

7. Zezwala się w szystkim  w ier
nym A m eryki Łacińskiej, by co
rocznej K om unii św. w ielkanoc
nej mogli zadośćuczynić, poczyna
jąc od św ięta M atki Bożej G rom 
nicznej aż do dnia 16 lipca, tj. 
W spom nienia M atki Bożej K ar- 
m elitańskiej.

Bez względu na jakiekolw iek
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stantibus, etiam  speciali m entione 
dignis.

D atum  Romae, ex A edibus S a
crae Congregationis pro Episcopis, 
die 6 m ensis decem bris anno 1969.

Carolus Card. CONFALONIERI
Praefectus 

t  E rnestus Civardi, Archiep. tit.
Serdicen., a Secretis

przeciwne zarządzenia, chociażby 
były godne specjalnej wzm ianki.

Dan w  Rzymie, w  Siedzibie 
K ongregacji Biskupów, dnia 6 
grudnia 1969 r.

Carol K ard. CONFALONIERI 
P refek t

f  E rnest C ivardi, arcp. Serd.
Sekretarz

72.

ODPOWIEDŹ PA PIE SK IE J K O M ISJI INTERPRETACJI DEKRETÓW 
SOBORU WATYKAŃSKIEGO 

dotycząca upraw nień diakonów

PON TIFICIA  COMMISIO DECRETIS CONCILII VATICANI II 
INTERPRETANDIS 

R esponsum  ad propositum  dubium
(AAS 61(1969)348)

P atres Pontfificiae Commissio
nis Decretis Concilii V aticani II 
in terpretandis, proposito in  p lena
rio coetu quod sequitur dubio, 
respondendum  censuerunt u t in 
fra:

D. — U trum , iu x ta  L itteras 
Apostolicas „Sacrum  Diaconatus 
ordinem ”, diei 18 iunii 1967, n. 22,4, 
collatas cum C onstitutione dogm a
tica de Ecclesia „Lum en G entium ” 
diei 21 novem bris 1964, n. 29, clau
sula „ubi deest sacerdos” req u i
ra tu r  ad valid ita tem  delegationis 
quae f it Diacono pro assistendo 
matrim onio.

R. NEGATIVE, seu clausulam  
suprad ic tam  non esse ad va lid ita 
tem  requisitam .

Ssmus Dominus N oster Paulus 
Pp. Vi in A udientia die 4 A prilis 
1969 infrascrip to  im pertita  su 
p rad ic tam  decisionem ra tam  ha- 
huit, adprobavit et publicari iussit.

Prericles Card. FELICI 
Praeses

Ojcowie Papieskiej K om isji In 
te rp retac ji Dekretów  Soboru W a
tykańskiego II, po p rzedstaw ie
niu im  na p lenarnym  posiedzeniu 
podanej poniżej wątpliwości, uzna
li, że należy dać następującą po 
wątpliw ości odpowiedź:

W. — Czy k lauzula „tam , gdzie 
nie m a kap łan a”, zaw arta  w  n. 22,4 
pism a apostolskiego „Sacrum  D ia
conatus ordinem ” z dnia 18 czerw 
ca 1967 r. w  zestaw ieniu z n. 29 
K onstytucji dogm atycznej o Koś
ciele „Lum en G entium ” z dnia 
21 listopada 1964 r. — w ym agana 
jest do ważności delegacji udzie
lanej diakonowi dla asystow ania 
przy zaw ieraniu  m ałżeństw a.

O. NIE, czyli powyższa k lauzu 
la nie jest w ym agna do ważności.

Ojciec św., Pap. P aw eł VI na 
audiencji udzielonej w  dniu 4 
kw ietn ia 1969 r. podpisanem u n i
żej, zatw ierdził powyższą decyzję 
i nakazał ją  opublikować.

Perykles K ard. FELICI 
Przew odniczący


