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La famiglia cristiana nel mondo contemporaneo (Documenti ufficiali 
della quinta assemblea del sinodo vescovi. Sintesi originali degli 
interventi dei padri), a cura di ;Gino Concetti, Roma, Edizioni Logos,

1980

P iąte Zgrom adzanie Ogólne Synodu Biskupów, k tó re  odbyło się w  
dniach od 26 w ześn śa  do 25 października 1080, pośw ięcane „zadaniom  
rodziny chrześcijańskiej w  św iecie w spółczesnym ”, z kiomiecznośai m u
siało diotbnąć problem ów, ikitóre są  poraedmdiofbem zainteresow ań kano- 
n istów  (małżeństwo jabo paibt, jedność, niaroizerwailiność, znaczenie m i
łości m ałżeńskiej, dtp.).

Om aw iana książką, o charak terze  dokum entalnym , ukazała się w  
m iesiąc p:o zakończemiu tegoż Zgrom adzenia, toteż stanow i pierw sze 
całościowe spraw ozdanie z tego w ydarzenia. Je j redaktorem  jest Gino 
Comcetti, profesor zw yczajny teologii m oralnej na Papieskim  A teneum  
,:,Antaniiamium” w  Rzymie, re d a k to r  dziennika w atykańskiego „L’Osiser- 
vato,re R om ano”, au to r k ilku  książek. Między innym i o:praic;awał an 
pierw sze Zgrom adzenie Synoidu Biskupów, m ające rów nież w ażne zna
czenie dla kanonistyk i (Bilancio e docum enti del Sinodo dei vescovi, 
Milaino 1968).

We w stępie  (sis. 3—35), G. Concetti om aw ia po bró tce  insty tucję 
Synoidu Biskupów, s tru k tu rę  d zadania; .następnie n aśw ie tla  poiwód w y
b ran ia  tem atu  o rodzinie; p rzedstaw ia przygotowalnie Piątego Zgro
m adzenia Ogólnego (dokum ent przygotow awczy, w ysiany do poszcze
gólnych K onferencji biskupów , o raz nia podstaw ie 'nadesłanych uw ag 
opracow ane „instruim-entum laiboriis”), je j przebieg oraz problem atykę 
dyskusji Synodu i  dokum entu bońcowego, przedłożonego Ojcu św ięte
mu, uw ypuk lając  zwłaszcza problem y kluczow e (przekazyw anie ży
cia; sy tuacja  rozwiedzionych, k tórzy  zaw arli nowe m ałżeństw o; sto
sunek do lansow anego obecnie p raw a stopniowego zaangażow ania się w 
m ałżeństw ie; k onkre tne  propozycje pastoirailne).

Pierwsza część (ss. i37—64) zawiera przemawiania i  homilie Ojca 
świętego wygłoszone podczas czy też z okazji Synodu oraz jego list 
skierowany do biskupów , kap łanów  i  'Wiernych zapowiadający P iąte  
Zgrom adzanie Ogólne Synodu.

Druga część, cen tra lna  (iss. 65—2i69), przedstawiła przebieg dyskusji 
synodalnej w  porządku Chronologicznym, w edług 27 zebrań  ogólnych 
(izw. „congregazioini”), odbytych podczas om awianego Zgromadzania'. 
Poszczególne w ypow iedzi uczestników  Zgrom adzenia piodaine są w  stre 
szczeniu w edług oficjalnych kom unikatów  b iu ra  prasow ego S ek re ta ria 
tu  Synodu., co zdaje się gw arantow ać iim autentyczność i w ierność z 
tekstem  oryginalnym . By uczynić lek tu rę  bardz ie j p rzejrzystą , każdej 
w ypow iedzi zoisłał n adany  ty tu ł (co jest n iew ątp liw ie traeczą pożytecz
ną, oczywiście o  ile  się zbyt nie polega n a  tyoh tytułaoh, podkreśla
jących jedynie elem ent każdej wypowiedizi), o raz w skazany autor.

Zaw artość te j części książki przedstaw ia się następująco:
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— Ss. 69—172: dyskusja  w  au li synodalnej, ciągnąca się przez dw a
n aście  zebrań  ogólnych, o raz jej streszczenie dokonane iprzez K ard. 
J. R atz ingara podczas trzynastego  zebrania ogólnego, kończącego 
pierw szą część Zgrom adzenia.

— Ss. 173—'187; in te rw encje  pisem ne przekazane w  tzw. „cdrcoli miino- 
re s”, czyli grupach  językowych, (których by ło  jedenaście <3 języka 
angielskiego,, 2 francuskiego;, 1 niem ieckiego, 3 h iszpańsko-portugal
skiego, 1 włoskiego i 1 łacińskiego).

— Ss. 189—209: spraw ozdania z dyskusji odbytych w  poszczególnych 
grupach językowych, odczytane podczas czternastego i piętnastego 
zebrania ogólnego.

— Ss. 211—241: wypoiwiedizi licznych Ojców Synodu, dokonane podczas 
iszesmasłego, sdiedemnasit-ego i osiem nastego izebramia ogólnego, n a  te 
m at spraw ozdań z prac gruip językowych, by je uzupełnić lub 
uściślić. Podczas tych w ypow iedzi m ożna też zauważyć w pływ  
Uprzedniego spo tkan ia  O jców  Synodalny oh z licznym i rodzinam i 
n a  placu św. P io tra, potem  w  a u li audiencyjmej oiriaz przede iwiszy- 
istikim w  a u li isamiego Synodu, gdaie uczestnicy Synodu w ysłuchali 
w iele  św iadectw  konk retnych  realizacja małżeństwa;.

— Ss. 243—167: spraw ozdania z aktyw ności poszczególnych Dykasteirii 
K urii Rzym skiej, odczytane podczas (zebrań ogólnych, od dziew ię tna
stego do dw udziestego czwartego. Oczywiście t a  część Synodu nie 
dotyczy Tioidainy, lecz stało się już zwyczajem , że w  ostatn iej fazie 
Zgrom adzeń synodalnych Kunia Rzym ska infomrauje przedstaw icieli 
Episkopatów  z całego św iata o swiej pracy.

— S. 269: in form acja o osta tn ich  trzech zebraniach ogólnych (dwudzie- 
;stym piątym  i następnych), podczas k tó rych  zostały opracow ane 
dokum enty  .końcowe, tan. „Orędaie do rodizin” oiraz 43 w nioski 
(„proipasizioini”) doist,airczone Ojcu św iętem u, by  mógł je  w ykorzy
s tać  w  zredagow aniu w łasnego dokum entu; a także o in te rw encji 
przełożonego generalnego Braioi Szkolnych odnoiśnie problem u w y
chow ania do małżeństwa..

W arto zaznaczyć użyteczność ikrótkicih w prow adzeń, k tó re  Concetti 
um ieścił przad pirzedstawiieniem poisizczegółinych etapów  prac Zgro
m adzania (‘SS;. 67—68, 173, 189, 21.1, 243, 269), ilu s tru jąc  dich przebieg.

W końcowej, trzeciej części książki (sis. 27111—>288) został umieszczo
ny tekst wspom nianego „Orędzia Synodu do rodzin chrześcijańskich” 
oraz przem ów ienia O jca św iętego na zakończenie p rac Piątego Zgro
m adzenia Ogólnego-.

M ając powyższe przed oczyma, n ie  tirudmo ocenić w artość książki. 
N ie jest ona a n i pełną dokum entacją prac P iątego Zgrom adzania Ogól
nego Synodu Biskupów, anii też opracow aniem  naukow ym  i  k ry tycz
nym  tychże prac. Jest natom iast zwięzłym ii przejrzystym  spraw ozda
niem , przeznaczonym  dla szerokich kręgów  i  użytecznym  d la każde
go, k to  pragnie zapoanać siię krótko, a  zarazem  obiektywinie:, z p rob le
m atyką i poszczególnymi w ypow iedziam i Zgrom adzania, o k tórym  mo-
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w ą  tak  bardzo ważnego z punk tu  w idzenia teologicznego, kanoniczne
go i pastoralnego, a także i psychologicznego. W artość pracy w ynika 
też z fak tu , że dotychczas .są ,„su(b secreto” zarówno teksty  oryginalne 
wypowiedzi Ojców Synodu, jaik też 43 w spom niane „„wnioski”.

Mimo, że -książka ma charak te r sprawozdawczy, bardao użyteczny-m 
byłby n a  ikońcu -indeks raeczowy oraz indeks nazwisk.

Zenon G rocholew ski

Giuseppe L o b i n a, Parroci e parrocchie, Libreria Editrice Leoniana,.
Roma 1979, ss. 216

Ks. G. Łoibina, obecnie 'pracow nik K ongregacji Zakonów i In sty tu tó w  
Świeckich, anany jiest w śród kanomistów aw łaszcza z pub likacji na te 
m at spraw iedliw ości adm inistracy jnej w  Koiśaiale, w śród -których dwie 
zastały  w ydane w  form ie niew ielkich pozycji ’książkow ych (La compe- 
tenza del Suprem o Tribunale della Segnatura Apostolica eon partico- 
lare riferim ento  alla „Sectio A ltera” e alla problem atica ris,pettiva 
Roma l'97il; Elem enti di procedura am m inistra tiva  canonica, Roma- 
1№3). W obecnej -książce form atu  „poiket” (10,8 X ii8 om.), dotyczącej’ 
„proboszczów oiraz p ara fii” i przeznaczonej -dla- szerokich kręgów  czy
telników,, A. naw iązu je w  pew nym  stopniu  do w spom nianej te m a ty 
ki, choć problem  k tó rym  siię zają ł m a szerszy wydżwięlk duszpaster
ski i praw ny.

W pierw szym  r-oizdziialle, izatytułow anym  Parafia i p iastujący urzędy- 
kościelne  (as. 7—-83i), Loibina szikicuje now e pojęcie parafii, jak ie w y
łan ia się z dokum entów  soborowych, posoborowych oraz prac ,przy- 
goiboiwaiwiczych P apiesk ie j K om isji do rew iz ji Kodeksu P raw a K anoni
cznego. Podkreśla zwłaszcza trzy  aspekty: a) w ykonyw anie funkcji 
proboszcza w  im ieniu biskupa; b) związek pairafdi z diecezją i Kościo
łem powszechnym ; c) lodpawiedziailność osobistą proiboisizczą, także w 
przypadku pow ierzenia p ara fii .pewnej ekipie księży in  solidum. W 
związku z tym  ostatn im  aspektem  omawia now e form y duszpasterstw a, 
parafialnego (powierzenie k ilku  p a ra fii jednem u księdzu; kolegium  
księży (Sjpełniiająee duszpasterstw o w  kilku  parafiach  równocześnie; po
w ierzenie para fii osobie, k tó ra  n ie  jest księdiziem).

N astępnie A. zajm uje siię po kirótae problem am i parafii, tan. zasa
dą t-erytoiriaiinoiśca i  je j wyjąitlkami, porwiietrzeniiem .parafii zakonnikom- 
(umiesizcza też wzóir uirnowy w  spiraiwie pow ierzenia para fii zakono
wi, opracow any w e W łoszech ii potw ierdzony .przez Stolicę Apostolską,, 
nieco prostszy niiż wzór polski, zatw ierdzony iprzez ks. P rym asa w  ro
ku 1.974), .oraz norm am i dotyczącym i erekcji now ych parafii. Po czym 
przechodzi do kw estii proboszcza, by omówić: jego figurę p raw ną i  
w spółpracow ników ; kw alifikacje  w ym agane na ten  urząd; m ianow a
nie proboszcza i pow ierzenia mu p ara fii przez biskupa, w raz z p ro -


