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Słusznie ten  „W ykaz” został ogłoszony w  oddzielnym  zeszycie, u ła t
w i to; korzystanie z niego i prędzej dotrze do rąk  naw et niekanonistów , 
posiada bowiem szerokie zastosowanie praktyczne.

„Posoborowe praw odaw stw o kościelne” nie jest dziełem zam kniętym , 
ale m ają się ukazyw ać tom y następne, w  m iarę ogłaszania przez S to
licę Apost. now ych dokum entów  praw nych. Biorąc pod uw agę obfi
tość dokum entów  wydaw anych w  dalszym ciągu przez Stolicę Apost. 
w  związku z przeprow adzaną posoborową odnową insty tucji kościel
nych, należy się spodziewać, że co roku będzie m ateria ł na jeden tom, 
może naw et podzielony na zeszyty. Pożądaną byłoby rzeczą, aby od 
tąd  podaw ać na karcie tytułow ej „Posoborowego praw odaw stw a kość.”, 
po zaznaczeniu tom u (i zeszytu), rów nież czas, z którego pochodzą 
ogłaszane dokum enty. N ajlepiej byłoby trzym ać się stałego okresu, od 
w rześnia jednego roku do sierpnia następnego. Również num erację do
kum entów  lepiej byłoby zaznaczyć dla każdego tom u od jeden. Podob
nie też num er m arginesowy. Indeks rzeczowy pow inien obejmować 
treść danego tom u, bez naw racania do poprzednich tomów'.

O ceniając ogólnie siedem  dotychczas w ydanych zeszytów „Posoboro
wego praw odaw stw a kościelnego” trzeba podnieść użyteczność rozpo
czętego dzieła, w kład pracy Tłumacza, troskę o dobre tłum aczenie 
dokum entów , s ta ran n ą  szatę graficzną. W prawdzie tra f ia ją  się czasem 
drobne nieścisłości w  tłum aczeniu dokum entów, ale w  tego rodzaju 
pracy  trudno  ich uniknąć. P rzed niebezpieczeństw em  w prow adzenia do 
nauki i p rak tyk i błędów rzeczowych broni nas tekst łaciński, który 
przecież m usi być sta le b rany  pod uw agę dla kontroli.

Należy tylko w yrazić życzenie, aby następne tom y były coraz dosko
nalsze i ukazyw ały się term inow o, a w  ten  sposób aby się dalej przy- 
przyczyniały do rozw oju nauki polskiej.

O. Joachim  Rom an Bar

W arszawa, 3. I. 1971.

Nowy obrząd konsekracji dziewic

D ekretem  K ongregacji dla K ulu tu  Bożego z dnia 31. V. 1970 r. zo
sta ł zatw ierdzony i ogłoszony nowy obrzęd konsekracji dziewic (Ordo 
consecrationis .virginum), który wszedł w  życie dnia 6 . I. 1971 r. 
P ierw sze w ydanie tego obrzędu nosi ty tu ł: Pontificale R om anum  ex  
decreto Sacrosancti O ecumenici Concilii Vaticani 11 instauratum , aucto
rita te  Pauli PP. V I prom ulgatum , Ordo consecrationis virginum , editio 
typica, Typis Polyglottis V aticanis 1970 4° ss. 64, nlb. 1.

D ruk ten zaw iera w spom niany dekret K ongregacji (s. 5—6 ), p rae-



252 Recenzje [41

notanda czyli norm y p raw ne (s. 7—9), caput I  De consecratione v ir
ginum  (s. 10—33), caput II  De consecratione virginum  professioni mo~ 
nialium  conincta (s. 34—49), caput III  Alii texus in  consecratione v irg i
num  adhibendi (s. 50—58), A ppendix (s. 59—64), gdzie jest podany w zór 
form uły profesji dla m niszek oraz części zm ienne Mszy św. „in d ie  
consecrationis virg inum ”.

Ordo consecrationis virg inum  stanov/i część księgi liturgicznej P onti
ficale R om anum  przeznaczonej dla biskupów, m a jednak  ten  druk  zna
czenie i dla praw ników , gdyż zaw iera niektóre now e norm y praw ne. 
Został on w ydany na skutek  postanow ienia konsty tucji roborow ej
0 liturgii, (art. 80).

Ogłoszony obrzęd może być stosowany tak  jak  brzm i w omawianym, 
druku, albo może ulec pew nym  dostosowaniom do tradycji poszczegól
nych zakonów mniszek. Ale tak  dostosowanie obrzędu jak  i tłum acze
nia na języki narodowe, dokonane przez K onferencje Biskupów, m uszą 
otrzym ać zatw ierdzenie K ongregacji dla K ulu tu  Bożego.

„P raenotanda” czyli w stęp podaje w  10-ciu num erach zasady p raw no- 
-liturgiczne, k tóre w yjaśn iają  obrzęd i w skazują jak  należy go sto
sować.

1. Przez otrzym anie konsekracji dziewica je st poświęcona Bogu* 
sta je  się nadprzyrodzonym  znakiem  miłości Kościoła względem  C hry
stusa, eschatologicznym obrazem  Oblubienicy niebieskiej i przyszłego- 
życia. A Kościół przez obrzęd konsekracji dziewic okazuje sw ą miłość 
dal dziewictwa i uprasza dla dziewic obfite łaski Ducha Świętego.

2. Dziewice pośw ięcają Bogu swą czystość pod natchnieniem  D ucha 
św. w  tym  celu, aby goręcej, ukochać C hrystusa i ła tw iej oddać się na 
służbę braci. Bowiem dziewice chrześcijańskie, zgodnie ze swoim sta 
nem  i otrzym anym i charysm atam i, m ają się oddaw ać pokucie, uczyn
kom m iłosierdzia, działalności apostolskiej i modlitw ie.

Radzi się dziewicom, aby obowiązkowi m odlitw y zadość czyniły przez, 
odm aw ianie Bożego oficjum, zwłaszcza laudesów i nieszporów.

W powyższych dw u num erach (Praenotanda, n. 1 i 2) jest jasno 
określona n a tu ra  i skutek  konsekracji dziewic a także zadanie dziewic 
w  Kościele.

3. K onsekrację mogą otrzym ać tak  m niszki, a więc zakonnice, jak
1 osoby świeckie. Je s t to posoborowa nowość, gdyż poza okresem  
starożytności chrześcijańskiej, nie było zwyczaju konsekrow ania dziewic, 
o ile nie należały do zakonu.

4. Obecne praw o (Praenotanda, n. 4 i 5) przepisuje w arunki, jakim i 
m uszą odpowiadać osoby pragnące otrzym ać konsekrację.

Dla m niszek są o:ne:
a) nigdy nie zaw arła m ałżeństw a, ani publicznie czyli jaw nie nie żyła 

w  stanie sprzecznym  z czystością. Bierze się więc pod uw agę k ry te r ia  
zew nętrzne i publiczne, abstarahu je  się od kry teriów  fizycznych. Są 
w ykluczone wdowy od przyjęcia konsekracji.
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b) złożyła profesję w ieczystą, albo przed otrzym aniem  konsekracji, 
a lbo  w  czasie obizędu konsekracji.

c) w  zakonie do którego należy jest p rak tykow any obrzęd konsekracji 
dziewic na podstaw ie daw nej tradycji albo na mocy pozwolenia od
pow iedniej Władzy.

5. Dla dziewic prowadzących życie świeckie w ym aga się:
a) aby nigdy nie zaw arły m ałżeństw a i aby publicznie czyli jaw nie 

n ie  żyły w  stanie sprzecznym  z czystością.
b) żeby m iały odpowiedni w iek, roztropność i obyczaje powszechnie 

uznane oraz aby przyrzekły trw ać w  życiu czystym i poświęconym 
posłudze Kościoła i bliźnich.

c) aby ich dopuścił do konsekracji biskup, ordynariusz miejscowy.
Biskup ustali, w  jak i sposób dziewice żyjące w  świecie, m ają się

zobowiązać do życia w  dozgonnej czystości.
P raw o nie rozstrzyga, czy to m a być ślub, czy przysięga, czy inne 

jak ieś  zobowiązanie w yrażone na zew nątrz, decyzję zostawia biskupowi.
6 . Szafarzem  konsekracji dziewic jest biskup ordynariusz miejscowy. 

Może jednak  obrzęd odpraw ić jakikolw iek inny  biskup, za zgodą ordy
nariusza  miejscowego, co w ynika z ogólnych zasad praw a.

7. Przy konsekracji dziewic należy stosować obrzęd ogłoszony 
w  „Ordo consecrationis v irg inum ” i zachować inne przepisy liturgiczne 
(Praenot. n. 7—10),

Trzeba przyznać, że nowy obrzęd konsekracji dziewic odznacza się 
p ro s ta tą  oraz pięknem  i jest ściśle złączony ze Mszą św. W ten sposób 
tak  dziewice pośw ięcające się Bogu jak  i w ierni uczestniczący w  cere
monii lepiej poznają, z jaką czcią odnosi się Kościół do czystości i jaką 
w artość  m a życie czyste w  oczach Boga.

O. Joachim  Rom an Bar
W arszawa 10. X II . 1970.

E S P O S I T O  F a u s t o  C .jP ,  Matrimonio „società d’amore” (Da Pio XI 
ai Concilio Vaticano Secondo), Pontificia Universitas Lateranensis, The
ses ad lauream in S. Theologia, Roma 1966, |s. 184.

P ierw otny ty tu ł te j pracy, jak  się dow iadujem y z jej w stępu, był tak  
sform ułow any: „L’amore coniugale nell’enciclica Casti Connubii”. Pod 
tak im  ty tu łem  A utor przedstaw ił sw oją dysertację w  czerwcu 1964 r. 
W ydziałowi Teologii U niw ersytetu  L aterańskiego w  Rzymie celem 
uzyskania stopnia naukow ego doktora św iętej teologii. W tym  czasie 
p raca  nad tak  zw anym  Schem atem  X III, a w  nim  nad zagadnieniem  
rodziny, m ałżeństw a i miłości m ałżeńskiej była już dobrze zaaw anso
w ana. Po ogłoszeniu K onstytucji' duszpasterskiej o Kościele w  świecie 
w spółczesnym  A utor uznał za stosowne przerobić swoje dzieło, staw ia
jąc  sobie za cel „system atyczne przedstaw ienie nauczania Kościoła


