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WykAz SkRótoW

aas – „acta apostolicae sedis”, 1909→
aBmk – „archiwa, Biblioteki i muzea kościelne”, 1959→
ancr – „analecta cracoviensia”, 1969→
atk – „ateneum kapłańskie”, 1909→
comP – „communio. międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 

(wyd. pol.), 1981→
cT – jan Paweł ii, adhortacja Catechesi tradendae (16 X 1979).

cTh – „collectanea Theologica”, 1920→
Da – sobór watykański ii, Dekret o apostolstwie świeckich 

Apostolicam actuositatem, 1965.

Dce – Benedykt XVi, encyklika Deus caritas est (25 Xii 2005).

Dim – jan Paweł ii, encyklika Dives in misericordia (30 Xi 1980).

Dok – kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne 
o katechizacji, Poznań 1998.

Drn – sobór watykański ii, Deklaracja o stosunku kościoła do 
religii niechrześcijańskich Nostra aetate, 1965.

Dwch – sobór watykański ii, Deklaracja o wychowaniu chrześci-
jańskim Gravissimum educationis, 1965

ee – jan Paweł ii, encyklika Ecclesia de Eucharistia (17 iV 2003).

eg – Franciszek, pap., adhortacja Evangelii gaudium (24 Xi 2013).

ek –  Encyklopedia katolicka, t. 1–20, lublin 1973–1015.

en – Paweł Vi, adhortacja Evangelii nuntiandi (8 Xii 1975).

Fc – jan Paweł ii, adhortacja Familiaris consortio (22 Xi 1981).

kDk – sobór watykański ii, konstytucja duszpasterska o kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965.
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kDwł – „kronika Diecezji włocławskiej” (do 1926 r. „kronika 
Diecezji kujawsko-kaliskiej”) , 1907→

kk – sobór watykański ii, konstytucja dogmatyczna o kościele 
Lumen gentium, 1964.

kkk – Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

ko – sobór watykański ii, konstytucja dogmatyczna o obja-
wieniu Bożym Dei Verbum, 1965.

kPk – Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

kzsP – Katalog zabytków sztuki w Polsce.

ls – Franciszek, pap., encyklika Laudato si (24 V 2015).

mV – Franciszek, pap., Bulla Misericordiae vultus (11 iV 2015).

nP – „nasza Przeszłość”, 1946→
osromPol – „l’osservatore romano” (wyd. pol.), 1980→
Pg – Patrologia Graeca.

Pl – Patrologia Latina.

Prkan – „Prawo kanoniczne”, 1958→
rBl – „ruch Biblijny i liturgiczny”, 1948→
rDwł – „rocznik Diecezji włocławskiej”.

rh – jan Paweł ii, encyklika Redemptor hominis (4 iii 1979).

rm – jan Paweł ii, encyklika Redemptoris Mater (25 iii 1987). 

rTk – „roczniki Teologiczno-kanoniczne”, (od 1990 r. jako 
„roczniki Teologiczne” – rT), 1949→

sgkP – Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów 
słowiańskich, t. 1–15, warszawa 1880–1902

snr – „studia nad rodziną”, 1987→
sPhch – „studia Philosophiae christianae”, 1965→
stwł – „studia włocławskie”, 1998→
Tma – jan Paweł ii, list apostolski Tertio millennio adveniente 

(10 Xi 1994).

wDr – „w Drodze”, 1973→


