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RECENZJE

Casieri A ntonio, II miracolo nelle cause di beatificazione e di canoniz- 
zazione e possib ilità  di aggiornam ento, Roma 1971 ss. 159.

W artościow e studium  z zakresu procesu beatyfikacyjnego i kanoniza
cyjnego w yd ał w  R zym ie ks. A ntoni Casieri, sekretarz kanclerza K on
gregacji d/s Św iętych , który już 13 la t pracuje w  K ongregacji (Obrzędów  
a obecnie d/s Św iętych) i posiada znaczne dośw iadczenie w  przeprow a
dzaniu spraw  beatyfikacyjnych. Autor nie zadow ala się w yjaśn ien iem  
obecnie obow iązujących norm proceduralnych, ale w  oparciu o dośw iad
czenie w łasne i postulatorów , w ysuw a pew ne now e i odw ażne m yśli, aby  
uprościć i przyspieszyć postępow anie beatyfikacyjne.

Rozprawa dzieli się  na dw ie części, ogólną i szczegółową.
W pierw szej części (s. 15—72) zaw iera się studium  o cudach, ujęte  

w  pięciu  rozdziałach: określenie cudu, m ożliw ość cudu, rozróżnienie 
cudu od zjaw isk  naturalnych, stanow isko krytyki naukow ej w obec cu
dów. R ozdział p iąty tej części przedstawia now ą procedurę beatyfika  
cyjną na  podstaw ie m otu prorio Sanctitas clarior  pap. P aw ła VI z 19. III. 
1969 r. R ozdział ten nie łączy się organicznie z poprzednim i.

Cztery rozdziały części p ierw szej oparte na obszernej literaturze teo
logicznej, filozoficznej i m edycznej są napisane przejrzyście i kończą się  
w niosk iem  ogólnym , że cuda i dzisiaj są m ożliw e oraz dadzą się udo
w odnić. R ozdział p iąty tej części jest raczej streszczeniem , w  sposób  
zresztą oryginalny, norm zaw artych w  dokum encie Sanctitas  clarior.

W części drugiej rozpraw y (s. 73— 122) przechodzi Autor do spraw  
szczegółow ych. Przedstaw ia przepisy praw a kanonicznego, które dom a
gają się  cudów jako dowodu św iętości kandydata na ołtarze i w yjaśnia  
jak  należy przygotow ać i przeprow adzić proces o cudach. Zastanaw ia  
się rów nież nad n iektórym i trudnościam i procesow ym i, które opóźniają  
postępow anie sądow e a m ożnaby je bez w iększego trudu usunąć, dosto
sow ując przepisy praw a do obecnych warunków.

W zw iązku z tym  staw ia Autor w  rozpraw ie odważne m yśli zrefor
m ow ania procedury beatyfikacyjnej w  niektórych szczegółach. I tak  
uw aża, że prosec o nieistn iejącym  kulcie (de cultu nunquam exhibito) 
jest czystą form alnością, n ie jest obecnie potrzebny, w ystarczyłoby dla  
dobra spraw y jedynie ośw iadczenie Ordynariusza m iejscow ego, że w i
dział grób S ługi Bożego i że  są tam  zachow ane przepisy kościelne. Co 
do zebrania i oceny teologicznej pism  Sług Bożych postuluje Autor, aby 
nie było konieczności w ysyłan ia  w szystk ich  pism  do Rzymu, ale m ożnaby  
je  ocenić w  diecezji i tak możnaby proces przyspieszyć. Także zw raca
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A utor uw agę, by przy ocenie pism  Sług Bożych pam iętać, że w ielu  
z nich nie posiadało przygotow ania teologicznego, m ogli się w yrażać n ie
dokładnie, ale nie trzeba takich w yrażeń oceniać jako heretyckich.

Słuszn ie rów nież domaga się Autor, aby w  posiedzeniach trybunału  
na terenie diecezji brał udział postulator (vice-postulator), bo to byłoby  
z w ielką  korzyścią dla procesu. Dalej proponuje, aby w  czasie dyskusji 
w  K ongregacji w  spraw ie cudów  w ypow iadało sw oje zdanie (votum) 
ty lko trzech lekarzy rzeczoznaw ców , jak to jest przyjęte w  innych spra
w ach  sądow ych, a nie w iększa ich liczba. W tedy lekarze rzeczoznawcy, 
których jest n iew ielu , będą m ogli dokładniej przestudiow ać w skazany  
im  przypadek a zdanie ich będzie m iało w iększą w artość.

D om aga się nadto Autor, aby zgodnie z dzisiejszym  odczuciem  w ier
nych zw rócić w iększą uw agę na heroiczność cnót kandydata na ołtarze, 
na poznanie jego życia, a n ie na cuda zdziałane za jego pośrednictw em . 
Podkreśla też słusznie, że oprócz cudow nych uzdrow ień istn ieją inne  
cuda i łaski, natury duchow ej, które św iadczą o interw encji Bożej 
i  ufności m odlących się w iernych za przyczyną S ług Bożych. Postuluje, 
aby beatyfikow ać te osoby, dla których Stolica Apost. w ydała  dekret 
heroiczności cnót, jest dobrze udokum entow ana św iętość ich życia, są 
ła sk i uzyskane za ich pośrednictw em  a brakuje form alnych cudów, 
zw łaszcza uzdrowień.

Sugestie ks. C asieri są słuszne i chyba zostaną zauw ażone przez K o
m isję K odyfikacyjną dla opracow ania now ego kodeksu praw a kanon.

W dodatku (s. 123— 158) w yjaśn ił Autor czym  się różni beatyfikacja  
od kanonizacji i podał rys h istoryczny procedury kanonizacyjnej od po
czątku K ościoła do ustanow ienia K ongregacji d/s Św iętych  w  1969 r. 
N astępnie przedstaw ił listę  Św iętych , B łogosław ionych i S ług Bożych, 
którzy otrzym ali dekret heroiczności cnót. Z zestaw ień  Autora w ynika, 
że od ustanow ienia K ongregacji Obrzędów przez Sykstusa V w  1588 r. 
do dnia 15. III. 1971 r. odbyło się 170 kanonizacji (osób kanonizow anych  
289, z tego 130 męcz.) i 240 beatyfikacji (z tych 120 spraw  ukończono 
kanonizacją, a 120 spraw  jest w  toku odnośnie do 1147 osób b eatyfiko
w anych). Nadto w ydano 117 dekretów  heroiczności cnót dla S ług Bo
żych oczekującycji beatyfikacji.

o. Joachim Rom an Bar

W infried A y m a n s, KOLLEGIUM UND KOLEGIALER AKT IM  
KANONISCHEN RECHT, T heologische Studien, III K anonistische A b 
teilung, 28 Band, M ünchen 1969 ss. X X III, 206.

Ze w zględu na rozw ijającą się w  okresie posoborow ym  działalność 
różnych kolegiów  w  K ościele zainteresow anie budzi opracow anie tego  
tem atu pod kątem  kanonistycznym . In icjatyw ę dał prof. K laus Mörsdorf 
w  M onachium. Do niego należało kierow nictw o przy pisaniu przez autora 
tej rozprawy doktorskiej.

Praca oparta jest na 17 zbiorach źródeł i na 96 pozycjach literatury.


