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Sacra Congregatio pro C ausis Sanctorum , Index ас status Causarum, 
Roma 1985, Tip. Guerra 8° ss. X , 402.

Dzieło, oprócz dodatków, zawiera wykaz spraw beatyfikacyjnych i 
kanonizacyjnych, którymi aktualnie zajmuje się Kongregacia. Jest ich 
obecnie 932 ułożonych wg alfabetu imion. Każda pozycja zawiera miej- 
,sce i  daty urodzenia oraz zgonu danej osoby, diecezję w  której rozpo
czął się proces kościelny, daty ważniejszych, a zwłaszcza ostatnich de
kretów Kongregacji odnoszących się do sprawy, tak że można się 
zorientować, znając nową procedurę kanonizacyjną, w  jakim stadium  
procesowym znajduje się dana sprawa. Zaznaczono także postulatora 
sprawy i archiwalną sygnaturę akt.

Istotną zawartość dzieła stanowi wykaz spraw nad którymi pracuje 
Kongregacja (s. 1—216), ale jest nadto sześć dodatków, oraz indeks alfa
betyczny diecezji oraz imion i nazwiisk sług Bożych.

Dodatek I (s. 221—226) rejestruje 43 spraw, które w  ostatnich latach 
otrzymały nihil obstat ze strony Stolicy Apost. na rozpoczęcie docho
dzenia kanonicznego. Dla Polski są zaznaczone cztery sprawy, miano
wicie .sług Bożych Bernardyny Jabłońskiej, Bernarda Kryszkiewicza, 
Mariii Teresy Kierocińskiej i Stanisława Hozjusza. Akta tych procesów  
jeszcze nie zostały odesłane do Kongregacji.

Dodatek II, III i IV (s. 229—298) wylicza świętych i błogosławiony»*., 
którzy z06tali wyniesieni na ołtarze od stycznia 1588 roku do 1985 r.

W dodatku V (s. 30il—321) mamy podane nazwiska i adresy postula- 
torów. Z przyjemnością należy odnotować, że ага 178 postulatorów jest 
11 nazwisk polskich, w  tyra dwie zakonnice, co jest wynikiem zmiany 
procedury kanonizacyjnej przeprowadzonej w  1983 r.

W dodatku VI Os. 322—334) podano wykaz urzędników Kongregacji, 
konsultorów, biegłych lekarzy oraz adwokatów.

Index Causarum  jest bogatym źródłem informacji dla zajmujących 
się hagiografią i zagadnieniami procedury kanonizacyjnej. Również hi
storycy Kościoła znajdą w  nim w iele ciekawych wiadomości.

Obecny Index  w  stosunku do ostatniego, wydanego w  1975 r., jest 
lepiej i dokładniej ułożony. Pominął sprawy, które nie posuwają się 
naprzód, z różnych powodów, chociaż tutaj nie jest całkiem konse
kwentny, gdyż jeszcze umieścił niektóre, nie budzące zainteresowania 
od wielu lat.

W zasadniczym wykazie, na 932 spraw, z terenu całego Kościoła, 
widzimy 34 sprawy beatyfikacyjne odnoszące się do Polski. Do tego 
można dodać jeszcze 4 sprawy sług Bożych pochodzących z polskich 
rodzin poza granicami Polski, prowadzone przez zakony mające siedzi-
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bę poza Polską (Ant. Kowalczyk, Adrian Osmołowski, Maria Teresa 
Dudzik, Rudolf Komorek). Również jest podana sprawa służ. Bożej 
Reginy Protmamn zmarłej na Warmii w  1613 r. w  granicach obecnej 
diecezji warmińskiej.

Ze spraw naszych odnoszących się do kanonizacji figuruje sprawa bł. 
Jadwigi królowej i bł. Wincentego Kadłubka.

Z 34 polskich spraw do beatyfikacji tylko 6 jest daleko posuniętych 
(R. Chyliński, A. Czartoryski, Celina i  Jadwiga Borzęcka, M. Fr. Siedli
ska, A. Truszkowska), bo zostały wydane dekrety stwierdzające he- 
roiczność cnót Akta pozostałych spraw trzeba przygotować zgodnie z 
nową procedurą do dyskusji nad herodcznością cnót. Czy i kiedy doj
dzie do tej dyskusji, będzie zależeć od starań poszczególnych postula- 
torów i od gorliwości wiernych w  Polsce.

W stosunku do innych krajów katolickich nasze sprawy beatyfika
cyjne d kanonizacyjne nie stanowią pokaźnej liczby, ale w ostatnich 
latach znacznie wzrosło zainteresowanie tyjmi pracami, stąd należy się 
spodziewać coraz lepszych wyników.

W Index causcurum n ie widnieje sługa Boży Jan Beyzym, gdyż jego 
proces kościelny rozpoczął się w  czasie druku dzieła^ Nie ma też 
wzmianki o  słudae Bożym Stefanie Wincentym Frelichowskim, chociaż 
proces w  diecezji chełmińskiej jest prowadzony od kilkunastu lat, wi
docznie w  Kongregacji nie jest zarejestrowany.

Również nie podaje Index  nazwy kilku osób polskich, o których się 
pisze, że są prowadzone procesy, mianowicie sług Bożych: Kolumby 
Białeckiej, Józefy Karskiej, Kazimierza Rolewskiego i Aleksajndra Zy- 
ch lińskiego.

Index Causarum  pomyślany jako dzieło informacyjne, dobrze spełnia 
swą rolę.

o. Joachim Roman Bar OFMConv.

La norm ativa del nuovo Codice. A  cura di Ernesto C a p p e l l i n i ,  
Q ueriniana, B rescia 1983, ss. 432.

Dwunastu autorów włoskich przygotowało — pod redakcją E. Cap- 
pellini — dzieło zbiorowe stanowiące zwięzły informator na temat 
nowego kodeksu prawa kanonicznego. Nie jest to, jak zaznacza sam 
redaktor, podręcznik, jest to po prostu dzieło mające na celu wstępne 
zapoznanie czytelnika z treścią nowego zbioru.

Całość pracy składa siię z trzynastu rozdziałów prezentujących po
szczególne działy kodeksu. Referując dane zagadnienia autorzy nawią
zują z reguły do norm kodeksu z 191i7 r., zwracając uwagę na wprowa
dzone przez kolekcję Jana Pawła II zmiany i modyfikacje. Na począt
ku książki zamieszczone jest krótkie wprowadzenie jej redaktora.


