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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


