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WALOR PAPIESKIEGO AKTU KANONIZACJI
I BEATYFIKACJI

imo ogromnego rozwoju sÂrodkoÂw spoøecznego przekazu, takzÇe dzisiaj
zauwazÇa sieÎ dosÂcÂ duzÇe pomieszanie pojeÎcÂ w kwestii roÂzÇnic mieÎdzy bea-

tyfikacjaÎ a kanonizacjaÎ oraz natury tych aktoÂw. Problemem ciaÎgle dyskutowa-
nym jest tezÇ nieomylnosÂcÂ papieska przy orzekaniu kanonizacji. Nawet w facho-
wej literaturze problem jest rozwazÇany i nie do konÂca jasny.

I. POJÊCIE, FORMY I OBRZÊDY KANONIZACJI

Kanonizacja, jako najstarsza forma wprowadzenia kultu sÂwieÎtych w KosÂcie-
le, w dzisiejszym rozumieniu jest ostatecznym aktem papieskim, przez ktoÂry
søuga BozÇy (zaliczony uprzednio do bøogosøawionych) zostaje wpisany do ka-
talogu sÂwieÎtych i ktoÂremu papiezÇ poleca oddawacÂ publiczny kult kosÂcielny,
nalezÇny osobom sÂwieÎtym1. Jest wieÎc ona oficjalnym uznaniem sÂwieÎtosÂci okresÂ-
lonej osoby ludzkiej przez KosÂcioÂø. Poza znaczeniem prawnym, kanonizacja
rozumiana w szerszym sensie ma wymiar moralny i kosÂcielny, gdyzÇ jest przed-
miotem zainteresowania teologii (w szczegoÂlnosÂci teologii duchowosÂci), oraz
liturgiczny, gdyzÇ publiczny kult sÂwieÎtych w KosÂciele jest tezÇ regulowany pra-
wem liturgicznym2. W ciaÎgu dziejoÂw uksztaøtowaøy sieÎ dwie formy kanonizacji:
formalna i roÂwnoznaczna. Formalna (canonizatio formalis) ma miejsce, gdy

M

1 Zob. J. Noval, Commentarium Codicis Iuris Canonici, Liber IV, Pars 2, De causis beatifica-

tionis servorum Dei et canonizationis Beatorum, Augustae Taurinorum±Romae 1932, s. 6; Bene-

dictus XIV [P. Lambertini], De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, 7 voll., Prati

1839-1842, I, 39, 5 (dalej cyt.: Benedictus XIV).
2 H. Misztal, Le cause di canonizzazione. Storia e procedura. Congregazione delle Cause dei

Santi. Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi, n. 8, Libreria Editrice Vaticana 2005, s. 79-80.



papiezÇ formalnym dekretem wpisuje do katalogu sÂwieÎtych danaÎ osobeÎ, dotaÎd
czczonaÎ jako bøogosøawionaÎ. Obecnie kanonizacja jest ostatecznym i definityw-
nym dekretem, wydawanym wyøaÎcznie przez papiezÇa. Benedykt XIV podaø
przykøad formuøy takiego dekretu kanonizacji: N. N. ogøaszamy i ustanawiamy

sÂwieÎtym (sÂwieÎtaÎ) i wpisujemy do katalogu sÂwieÎtych, postanawiajaÎc jednoczesÂ-

nie, zÇ e jego pamieÎcÂ powinna bycÂ czczona w KosÂciele powszechnym kazÇ dego

roku przez oddawanie czci3. Nie wszyscy sÂwieÎci jednak zostali wyniesieni na
oøtarze przez akt kanonizacji formalnej. Dotyczy to np. apostoøoÂw, sÂwieÎtych
pierwszych wiekoÂw, a nawet poÂzÂniejszych sÂwieÎtych, ktoÂrzy nie byli formalnie
kanonizowani, ale ich kult jest obowiaÎzujaÎcy w KosÂciele. Ten inny sposoÂb
wyniesienia na oøtarze, chocÂ ma odmiennaÎ formeÎ, to jednak rodzi te same
skutki, co kanonizacja formalna. Benedykt XIV nazwaø jaÎ kanonizacjaÎ roÂwno-
znacznaÎ (canonizatio aequipollens)4. Kanonizacja roÂwnoznaczna dokonuje sieÎ
z woli papiezÇa, chocÂ nie przez formalny dekret ostateczny. Wedøug Benedyk-
ta XIV istota kanonizacji roÂwnoznacznej polega na tym, zÇe papiezÇ poleca søugeÎ
BozÇego czcicÂ w KosÂciele powszechnym przez odmawianie oficjum i odprawia-
nie mszy w okresÂlonym dniu. PapiezÇ czyni to bez zÇadnego formalnego dekretu
(jak w kanonizacji formalnej), bez przeprowadzenia uprzednich procesoÂw,
jakie sieÎ prowadzi przed kanonizacjaÎ formalnaÎ, oraz bez uzÇycia zwyczajnych
ceremonii wøasÂciwych kanonizacji. W kazÇdej kanonizacji istotny jest akt papie-
ski (nie ceremonie ani formalne procesy)5. Ponadto papiezÇ przy kanonizacji
roÂwnoznacznej nie uzÇywa tej samej formuøy, ktoÂra ma zastosowanie przy ka-
nonizacji formalnej. Jako przykøad kanonizacji roÂwnoznacznej mozÇe søuzÇycÂ for-
muøa zawarta w dekrecie kanonizacyjnym sÂwieÎtych Cyryla i Metodego: Przeto
postanawiamy na dzienÂ 5 czerwca, ktoÂry ustanowiø papiezÇ Pius IX, wpisacÂ do

Kalendarza rzymskiego i kalendarza caøego KosÂcioøa i obchodzicÂ corocznie

uroczystosÂcÂ sÂwieÎtych Cyryla i Metodego w rycie zdwojonymmniejszym z oficjum

i mszaÎ wøasnaÎ. SaÎ wieÎc dwie roÂzÇne formy kanonizacyjne. RoÂzÇnica mieÎdzy nimi
polega jedynie na sposobie, ktoÂrym papiezÇ wprowadza obowiaÎzujaÎcy kult
w KosÂciele powszechnym. JezÇeli czyni to, uzÇywajaÎc formy zwyczajnej, w ktoÂrej
okresÂla sieÎ wyrazÂnie i wprost sÂwieÎtosÂcÂ bøogosøawionego, wpisujaÎc go do kata-
logu sÂwieÎtych, mamy do czynienia z kanonizacjaÎ formalnaÎ. JesÂli zasÂ zarzaÎdza
wprost wøaÎczenie sÂwieÎta do kalendarza KosÂcioøa powszechnego z obowiaÎzkiem
dla wszystkich, ktoÂrych to dotyczy, recytowania oficjum oraz odprawiania mszy
na jego czesÂcÂ, to jest to kanonizacja roÂwnoznaczna6.

3 Benedictus XIV, I, 12, 1.
4 Zagadnieniu temu Benedykt XIV posÂwieÎca rozdziaøy: 39, 41 i 43 tomu I cytowanego dzieøa.
5 Zob. F. Veraja, La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di

canonizzazione, Roma 1975, s. 5-16.
6 Leonis XIII Pontificis Maximi Acta, vol. 2, Romae 1882, s. 136. Szerzej: H. Misztal, Kanoni-

zacja roÂwnoznaczna, PK 21(1978), nr 3-4, s. 189-216.
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Kanonizacja przebiega wedøug wypracowanego w ciaÎgu wiekoÂw obrzeÎdu
liturgicznego. Jego ranga uwydatnia cechy tej instytucji7. Obecnie celebracja
kanonizacji odbywa sieÎ zazwyczaj podczas sprawowania Eucharystii przez pa-
piezÇa. Po obrzeÎdach pokuty, a przed sÂpiewem ¹Chwaøa na wysokosÂci Boguº,
kardynaø prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, razem z adwokatem
konsystorialnym i postulatorem, zwraca sieÎ do papiezÇa z prosÂbaÎ o dokonanie
kanonizacji, przytaczajaÎc kroÂtki zarys zÇycia przyszøego sÂwieÎtego. NasteÎpuje
skroÂcona litania do wszystkich sÂwieÎtych. PapiezÇ , siedzaÎc na katedrze sÂw. Piotra,
wymawia woÂwczas formuøeÎ kanonizacyjnaÎ. Wtedy wszyscy trzej wymienieni
udajaÎ sieÎ do siedzaÎcego papiezÇa, aby podzieÎkowacÂ za kanonizacjeÎ. Po tym
papiezÇ intonuje ¹Chwaøa na wysokosÂci Boguº i nasteÎpuje liturgia søowa. Po
Ewangelii papiezÇ wygøasza homilieÎ. Nie odmawia sieÎ Modlitwy Powszechnej,
ze wzgleÎdu na wczesÂniejszaÎ LitanieÎ do wszystkich sÂwieÎtych. Postulator ofiaruje
papiezÇowi dary; saÎ to zazwyczaj: sÂwiece, chleb, wino, kwiaty i owoce lokalne
oraz inne dary. NasteÎpuje ofiara eucharystyczna. DzieÎkczynienie za kanonizacjeÎ
i spotkanie z wiernymi danej narodowosÂci, z ktoÂrej pochodziø sÂwieÎty, odbywa
sieÎ w innym dniu8. W konteksÂcie rozwazÇanÂ nad naturaÎ kanonizacji podkresÂlicÂ
nalezÇy, zÇe papiezÇ wymawia formuøeÎ kanonizacyjnaÎ podczas mszy sÂwieÎtej, sie-
dzaÎc na katedrze jako nasteÎpca sÂw. Piotra.

II. BEATYFIKACJA, JEJ FORMY I EWOLUCJA OBRZÊDÓW

Obecnie przez beatyfikacjeÎ rozumie sieÎ akt papieski, ktoÂry wprowadza
publiczny kult søugi BozÇego, ograniczony do okresÂlonego kraju, miasta, diece-
zji, okresÂlonego instytutu zakonnego lub tylko do danych aktoÂw kultu, okresÂ-
lonych w dekrecie papieskim, np. mszy sÂw. lub oficjum wøasnego9. Beatyfika-
cja, jako instytucja poÂzÂniejsza od kanonizacji, stopniowo wchodziøa do praktyki
KosÂcioøa. Zarezerwowanie prawa kanonizowania wyøaÎcznie Stolicy Apostol-
skiej (1234) oznaczaøo teoretycznie koniec kanonizacji biskupich. Mimo zakazu
papieskiego, w KosÂciele powstawaøy jednak lokalne kulty. Dopiero Urban VIII
(1634) ponownie zabroniø wprowadzania, bez pozwolenia Stolicy Apostolskiej,
takiego kultu osoÂb zmarøych w opinii sÂwieÎtosÂci. W ten sposoÂb nie tylko proce-

7 Zob. opracowania starsze: Il sacro rito di canonizzare i santi spiegato da Gio. Battista

Memme, della Compagna di GesuÁ, in Roma 1726, Nella Stamperia di Girolamo Mainardi; Il sacro

rito della Canonizzazione brevemente descritto dall'avvocato D'Giacinto Amici, seconda edizione,

Tipografia di Crispino Puccinelli, Roma 1838.
8 Zob. np. Canonizzazione del Beato Massimiliano Maria Kolbe sacerdote martire, Libreria

Poliglotta Vaticana 1982.
9 G. LoÈw, v. La beatificazione nella storia, w: ECat, vol. II, CittaÁ del Vaticano 1949, col. 1096.
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dura spraw kanonizacyjnych zaczeÎøa sieÎ doskonalicÂ, ale takzÇe rozpoczeÎøa sieÎ
praktyka wprowadzania ograniczonego kultu okresÂlonych søug BozÇych, ktoÂ-
rych sprawy kanonizacyjne jeszcze sieÎ nie zakonÂczyøy lub nawet jesÂli jeszcze
w ogoÂle sieÎ nie rozpoczeÎøy. Biskupi tolerowali taki rodzaj oddawania czci lub
zwracali sieÎ do Stolicy Apostolskiej o pewne indulty ograniczone do pewnych
miejsc lub aktoÂw. Takie nieostateczne pozwolenia na kult zostaøy potem na-
zwane beatyfikacjami10. W sÂwietle dzisiejszej wiedzy poglaÎd, zÇe beatyfikacje
byøy tzw. kanonizacjami biskupimi albo ¹zezwoleniem na kult ograniczony
do okresÂlonych miejscº, nalezÇy uznacÂ za bøeÎdny. Kanonizacje biskupie byøy
bowiem ¹prawdziwymi kanonizacjami szczegoÂlnymiº11.

W literaturze, poza pojeÎciem beatytfikacji formalnej (beatificatio formalis),
ktoÂraÎ od wiekoÂw poprzedzaøy procesy dotyczaÎce aprobaty heroicznosÂci cnoÂt
lub meÎczenÂstwa i cudoÂw, funkcjonowaøo pojeÎcie beatyfikacji roÂwnoznacznej
(beatificatio aequipollens), rozumianej jako akt papieski nasteÎpujaÎcy po papie-
skiej aprobacie kultu12. JednakzÇe taka opinia jest nie do przyjeÎcia, gdyzÇ kazÇda
beatyfikacja wprowadza nowy kult publiczny. BeatyfikacjeÎ dokonanaÎ po papie-
skiej aprobacie kultu (confirmatio cultus) nalezÇy wieÎc nazwacÂ tzw. beatyfikacjaÎ
roÂwnoznacznaÎ. WyjasÂnia nam to dekret Piusa X z 11 XI 1912 r. Cum in agendis,
ktoÂry przypomniaø, zÇe takzÇe w sprawach prowadzonych drogaÎ kultu nalezÇy po
jego papieskiej aprobacie udowodnicÂ heroicznosÂcÂ cnoÂt lub meÎczenÂstwo i wy-
magane cuda. MozÇemy zatem jedynie moÂwicÂ o dwoÂch sposobach dojsÂcia do
beatyfikacji: 1) przez aplikacjeÎ jednego z tytuøoÂw casus exceptus (via cultus),
2) po udowodnieniu braku kultu publicznego (via non cultus). W obu jednak
wypadkach nalezÇy udowodnicÂ heroicznosÂcÂ cnoÂt lub meÎczenÂstwo i jeden cud,
chyba zÇe Stolica Apostolska zastosowaøaby szczegoÂlne indulty13.

JesÂli chodzi o ewolucjeÎ rytu beatyfikacyjnego, to zezwolenie na kult lokalny
wyrazÇaø papiezÇ w formie listu apostolskiego (breve), ktoÂre wykonywaø biskup

10 Na temat obiekcji wobec tej praktyki zob. F. Veraja, La beatificazione. Storia, problemi,

prospettive, Roma 1983. Wedøug Benedykta XIV w sÂredniowiecznych orzeczeniach biskupich, sy-

nodalnych i papieskich, poza aktami definitywnymi i ostatecznymi (kanonizacje), znajdowaøy sieÎ

takzÇe akty nieostateczne i niedefinitywne, ktoÂre mozÇemy rozumiecÂ jako pierwsze beatyfikacje

(tamzÇe, s. 10). OpinieÎ, zÇe ¹kanonizacje biskupieº byøy pierwszymi beatyfikacjami, podtrzymuje

G. Papa, Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-

1634), Congregazione delle Cause dei Santi. Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi, n. 7,

Urbaniana University Press, CittaÁ del Vaticano 2001, s. 175-177.
11 Benedykt XIV (1740-1758) utrzymywaø, zÇe istotna roÂzÇnica mieÎdzy beatyfikacjaÎ a kanonizacjaÎ

nie polegaøa tylko na tym, zÇe beatyfikacja byøa jedynie autoryzacjaÎ kultu, ani nie tylko na tym, zÇe byø

on ograniczony co do osoÂb, zgromadzenÂ zakonnych czy okresÂlonego terytorium ± chociazÇ jest

prawdaÎ, zÇe na podstawie tych motywoÂw dzisiaj moÂwi sieÎ o roÂzÇnicach mieÎdzy dwiema instytucjami

± ale takzÇe na tym, zÇe kanonizacja jest aktem definitywnym i ostatecznym w odniesieniu do sÂwieÎ-

tosÂci. Zob. Benedictus XIV, I, 39, 14.
12 TakaÎ opinieÎ gøosiø J. Noval, dz. cyt., s. 6.
13 Szerzej zob. H. Misztal, Le cause, s. 96-101.
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lokalny z papieskiej delegacji. Do 1662 r. papiezÇ , zezwalajaÎc na kult lokalny
(beatyfikacja), pozostawiaø zainteresowanym mozÇliwosÂcÂ wyboru dnia, miejsca
i formy uroczystosÂci beatyfikacyjnych. Niekiedy obchodzono sÂwieÎto bøogosøa-
wionego bez uroczystej oprawy zewneÎtrznej w czasie przewidzianym przez list
apostolski. Po beatyfikacji sÂw. FranciszkaWalezego, dokonanej przez Aleksand-
ra VII w 1665 r., obrzeÎdy beatyfikacji pozostaøy niezmienione do XX w., ale jej
szczegoÂøy ulegaøy pewnej ewolucji. Przykøadem mozÇe bycÂ beatyfikacja Maksy-
miliana Kolbego dokonana 17 X 1971 r. Sam Paweø VI osobisÂcie przewodniczyø
obrzeÎdowi i odczytaø formuøeÎ beatyfikacji. Od 1975 do 2004 r. papiezÇ zawsze
osobisÂcie przewodniczyø roÂwniezÇ mszy beatyfikacyjnej. Dopiero papiezÇ Bene-
dykt XVI dnia 29 IX 2005 r. poleciø wydacÂ Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
komunikat w sprawie zmian w obrzeÎdach beatyfikacji14. W zwiaÎzku z tym ko-
munikatem Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydaøa specjalnaÎ noteÎ wyjasÂ-
niajaÎcaÎ te zmiany. Postanowiono, zÇe papiezÇ nie beÎdzie przewodniczyø osobisÂcie
obrzeÎdom beatyfikacji. Motywem tej decyzji, konsultowanej z Sekretariatem
Stanu, jest mocniejsze podkresÂlenie istotnej roÂzÇnicy mieÎdzy beatyfikacjaÎ a kano-
nizacjaÎ oraz wyrazÂne wøaÎczenie KosÂcioøoÂw partykularnych do samego aktu
beatyfikacji15. Nowa regulacja, ze wzgleÎdoÂw duszpasterskich, przenosi zasadni-
czo obrzeÎdy beatyfikacyjne do KosÂcioøoÂw lokalnych, ale pozostawia, ze søusz-
nych powodoÂw uznanych przez Sekretariat Stanu, mozÇliwosÂcÂ sprawowania ich
w Rzymie. PodkresÂla sieÎ jednak mocno, zÇe kazÇda beatyfikacja jest aktem papie-
zÇa zezwalajaÎcym na lokalny kult søugi BozÇego. WyjasÂnienie zawiera tezÇ prak-
tyczne wskazoÂwki, w jaki sposoÂb nalezÇy prowadzicÂ obrzeÎdy beatyfikacji w Rzy-
mie lub poza nim.

ObrzeÎdy beatyfikacji w KosÂcioøach partykularnych sprawuje sieÎ w diecezji,
ktoÂra ¹wniosøa spraweÎ nowego bøogosøawionego, albo w innym, bardziej od-
powiednim miejscu w tej samej prowincji kosÂcielnej czy regionieº, po uprzed-
nim uzgodnieniu z Sekretariatem Stanu. Na obrzeÎd beatyfikacji skøada sieÎ naj-
pierw przedstawienie sylwetki kandydata na oøtarze, z reguøy przez biskupa
diecezjalnego, a w beatyfikacji zbiorowej przez jednego z biskupoÂw zaintere-
sowanych. Mianowany przez papiezÇa przedstawiciel podczas mszy (beatyfika-
cja mozÇe sieÎ tezÇ odbycÂ podczas Liturgii Godzin lub Liturgii Søowa), po akcie
pokuty, a przed hymnem Chwaøa na wysokosÂci Bogu, odczytuje list apostolski,
w ktoÂrym papiezÇ przyznaje tytuø bøogosøawionego i zwiaÎzany z tym kult dane-
mu søudze BozÇemu. Z zasady przedstawicielem papiezÇa jest prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych lub delegowany biskup, jak to miaøo miejsce w dniu 19
VI 2005 r. w Warszawie, gdzie brewe papieskie odczytaø kard. JoÂzef Glemp.
Liturgii na ogoÂø przewodniczy przedstawiciel papiezÇa lub biskup diecezjalny.

14 Tekst: OsRomPol 3(2006), s. 42.
15 Zob. Nota podpisana przez J. Saraiva Martinsa i E. Nowaka: Kongregacja Spraw Kanoniza-

cyjnych. Nowe procedury obrzeÎdu beatyfikacji, OsRomPol 3(2006), s. 42-44.
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Sam przebieg obrzeÎdu beatyfikacji winien tezÇ bycÂ skonsultowany z Papieskim
UrzeÎdem do spraw Celebracji Liturgicznych.

Zainteresowane strony (biskupi i wnoszaÎcy spraweÎ) mogaÎ tezÇ prosicÂ Sekre-
tariat Stanu, aby obrzeÎdy beatyfikacji ¹nierzymskiegoº søugi BozÇego mogøy od-
bycÂ sieÎ w Rzymie. JesÂli chodzi o obrzeÎdy, to stosuje sieÎ je podobnie jak poza
Rzymem. WyjasÂnienie Kongregacji zapowiada takzÇe wydanie nowego Ordo

beatificationis et canonizationis przez Papieski UrzaÎd do spraw Celebracji Li-
turgicznych, przy wspoÂøpracy z KongregacjaÎ Spraw Kanonizacyjnych oraz Kon-
gregacjaÎ Kultu BozÇego i Dyscypliny SakramentoÂw16.

III. FORMU£Y KANONIZACJI

Nie wiemy, czy istniaøy jakiesÂ formuøy kanonizacji w okresie pierwotnego
kultu meÎczennikoÂw i wyznawcoÂw oraz w okresie kanonizacji dokonywanych
przez biskupoÂw, synody, opatoÂw, uniwersytety i inne autorytety kosÂcielnew ak-
cie przeniesienia (translatio) lub podniesienia (elevatio) doczesnych szczaÎtkoÂw
osoÂb zmarøych w opinii sÂwieÎtosÂci17. Papieskie dekrety kanonizacji pojawiajaÎ sieÎ
jednoczesÂnie z dokonywanymi ciaÎgle przeniesieniami. Dopiero jednak papiezÇ
Aleksander III (1159-1181) wydaø w 1181 r. dekret Audivimus, w ktoÂrym za-
strzegø kanonizacjeÎ Stolicy Apostolskiej. Dekret, odnoszaÎcy sieÎ do konkretnej
sprawy, wszedø w zÇycie jako prawo powszechne z chwilaÎ jego promulgacji
w 1234 r. w Dekretaøach papiezÇa Grzegorza IX18. SaÎ jednak dowody, izÇ jeszcze
przed zastrzezÇeniem kanonizacji przez StoliceÎ ApostolskaÎ zwracano sieÎ do pa-
piezÇy o dokonanie tego aktu. Pierwszym zachowanym przypadkiem jest sprawa
sÂw. Udalryka, biskupa Augsburga. Jego nasteÎpca na stolicy biskupiej, Liutolf, po
przedstawieniu sprawy zgromadzonym biskupom i kapøanom na Synodzie La-
teranÂskim 31 VI 993 r., zwroÂciø sieÎ do papiezÇa Jana XV z prosÂbaÎ o kanonizacjeÎ.
W zachowanej bulli papieskiej dotyczaÎcej kanonizacji sÂw. Udalryka z 993 r. nie
ma jednak zamieszczonej formuøy kanonizacyjnej19. Wedøug tego dokumentu
papiezÇ wydawaø swe orzeczenie kanonizacyjne jako najwyzÇsza gøowa KosÂcioøa,

16 TamzÇe, s. 44.
17 H. Misztal, Le cause, s. 83-84, 127-138.
18 Zob. A. Petrani,W sprawie dekretu papiezÇ a Aleksandra III ¹Audivimusº, RTK 16(1969), z. 5,

s. 5-10.
19 J. Fontanini, Codex constitutionum quas Summi Pontifices edideruntin solemni canoniza-

tione sanctorum a Joanne XV ad Benedictum XIII sive ab A. D. 993 ad A. D. 1729, Roma 1729,

s. 1-2. AutentycznosÂcÂ tej bulli jest dyskusyjna. Zob. J. Strzelczyk, Poprzednik sÂwieÎtego Wojciecha

w sÂwieÎtosÂci ± Udalryk z Augsburga i problem jego kanonizacji, w: Kanonizacja sÂw. Wojciecha

i dziedzictwo jego kultu, red. J. Strzelczyk, C. Pest, W. Polak, Lublin 2001, s. 45.
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siedzaÎc w mitrze na katedrze (tronie), po dokonaniu odpowiednich ceremo-
nii20. ObrzeÎdy liturgiczne, wedøug roÂzÇnych zÂroÂdeø, wzbogacaøy sieÎ w ciaÎgu wie-
koÂw. Byøy to m.in.: Te Deum, msza odprawiana przez jednego z kardynaøoÂw,
poÂzÂniej przez papiezÇa, udzielenie odpustu, homilia, opis cudoÂw, formuøa ka-
nonizacyjna, niekiedy Veni Creator, Salve Regina, procesja ze sÂwiecami, Litania
do wszystkich sÂwieÎtych i inne21.

Badacz formuø kanonizacji, P.A. Frutaz, przytacza juzÇ z XII w., a konkretnie
z 1 I 1120 r., formuøeÎ kanonizacji sÂw. Hugona z Cluny, ktoÂra przypomina raczej
aprobateÎ kultu i zawiera opis posteÎpowania przed decyzjaÎ papieskaÎ, potwier-
dzajaÎc, zÇe kanonizacja byøa dokonana przez papiezÇa22.

Z XIII w. zachowaøy sieÎ (chocÂ trudne do dokøadnego odtworzenia) formuøy
kanonizacji sÂw. Franciszka z AsyzÇu, dokonanej przez Grzegorza IX w AsyzÇu 16
VII 1228 r.; Antoniego z Padwy z 30 V 1232 r., dokonanej w Spoleto, Edmunda
Richa, arcybiskupa Canterbury (16 XII 1246) w Lyonie, Stanisøawa Szczepanow-
skiego z 8 IX 1253 r. w AsyzÇu, Richarda de Wyche i innych, ktoÂre przypominajaÎ
formuøy kanonizacji dokonywanych w najnowszych czasach23. FormuøeÎ kano-
nizacji sÂw. Franciszka z AsyzÇu odtwarzamy na podstawie Vita prima s. Francisci

Tomasza z Celano24, a przytacza sieÎ tezÇ inny tekst bulli wydanej 19 VII 1228 r.
w Perugii, zawierajaÎcy polecenie obchodzenia jego sÂwieÎta w caøym KosÂciele
powszechnym25. Z lat 1313-1485 zachowaøy sieÎ formuøy kanonizacyjne ucho-

20 CaøosÂcÂ procesoÂw kanonizacyjnych opisaø wspomniany Benedictus XIV [P. Lambertini], De

servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, 7 voll., Prati 1839-1842.
21 CaøosÂcÂ obrzeÎdoÂw kanonizacyjnych wymaga osobnego szczegoÂøowego opracowania. Tu

wykorzystano: P.A. Frutaz, Auctoritate ... Beatorum Apostolorum Petri et Pauli. Saggio sulle formule

di canonizzazione, Ant 42(1967), s. 435-501.
22 ¹Hic secundo Cluniacum rediit, ibique festum Dominicae Circumcisionis et Apparitionis

devote peregit. Qui dum inter cetera saepius ageret de vita et miraculis B. Hugonis, non quorumlibet

chartulas super his profusius exaratas attendit, sed personas authenticas in medio Cluniacensis

Capituli praesentatas, de Sancto quae viderant et audierant validius attestatas, gratanter accepit,

Episcopis vero et Cardinalibus pariter assentientibus ad laudem et gloriam Domini nostri Jesu Christi

natalem tanti Confessoris tot et tantis virtutibus approbati festivum fieri Papa decrevitº. TamzÇe, s. 463.
23 TamzÇe, s. 457-458.
24 ¹Clamat proinde voce altisona papa beatus, et protensis ad caelummanibus, inquit: « Ad laudem

et gloriam omnipotentis Dei Patris et Filii et Spiritus sancti, et gloriosae Virginis Mariae, et beatorum

Apostolorum Petri et Pauli, et ad honorem gloriosae Ecclesiae Romanae, beatissimum patrem Francis-

cum, quem Dominus glorificavit in caelis, venerantes in terris, de consilio fratrum nostrorum et aliorum

praelatorum in catalogo sanctorum decernimus adnotandum, et festum eius die obitus sui celebrari». Ad

hanc quoque vocem coeperunt reverendi cardinales cum domino papa «Te Deum laudamus» alta voce

cantare. Attollitur proinde clamor populorum multorum, laudantium Deum, et immensas resonat terra

voces, repletur jubilationibus aer, et tellus lacrimis madidaturº. TamzÇe, s. 458.
25 ¹Cum igitur gloriosae vitae ipsius insignia ex multa familiaritate, quam nobiscum habuit in

minori officio constitutis, plene cognita nobis essent, et de miraculorum coruscatione multiplici, per

testes idoneos nobis facta fuerit plena fides, confidentes per Dei misericordiam, nos et gregem nobis

commissum, eius suffragiis adiuvari, et quem familiarem habuimus in terris, habere patronum in

coelis; habito fratrum nostrorum consilio et assensu, ipsum adscribi decrevimus Sanctorum catalogo
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dzaÎce za autentyczne, np. uzÇyte przez Klemensa V z 5 V 1313 r. i Jana XXII
z 22 III 1320 r.26 NiektoÂre z nich wykazujaÎ, zÇe papiezÇe dokøadali wszelkich
staranÂ celem uzyskania pewnosÂci moralnej co do sÂwieÎtosÂci danego kandydata
do kanonizacji27. W bulli kanonizacyjnej sÂw. Tomasza z Akwinu jest podkresÂ-
lona uciaÎzÇ liwosÂcÂ, jaka miaøa miejsce przy udowodnieniu jego sÂwieÎtosÂci28. Na-
tomiast w bulli kanonizacyjnej sÂw. Brygidy Szwedzkiej znalazøy sieÎ elementy
zwiaÎzane z ekumenizmem29. Zachowaøy sieÎ tezÇ poÂzÂniejsze, ale dyskusyjne co
do autentycznosÂci, formuøy kanonizacyjne zawarte w bullach i dekretaøach pa-
pieskich, ktoÂre poprzedzaøy teÎ przyjeÎtaÎ przez papiezÇa Aleksandra VII z 1658 r.,
a nasteÎpnie przez Benedykta XIV, w zasadzie obowiaÎzujaÎcaÎ do dzisÂ. MozÇe warto
wspomniecÂ, zÇe takie istniaøy. Znana byøa formuøa rozpowszechniona przez

venerandum, statuentes, ut quarto nonas Octobris, die videlicet, quo a carnis ergastulo absolutus, ad

aetherea regna pervenit, ab universali Ecclesia natalitia eius devote ac solemniter celebrenturº.

J. Fontanini, dz. cyt., s. 62.
26 L.H. Labande, Le ceÂreÂmonial romain de Jacques CajeÂtan, ¹Les donneÂes historiques qu'il

renfermeº, BECh 54(1893), s. 44-74.
27 ¹Verum quia dignum est, ut quem in coelo sursum Deus glorifcat, hic inferius ad suum

patrocinium mundus colat; nos de sanctitate vitae, ac veritate miraculorum Sancti huius, de quibus

inquiri fecimus diligenter, prudentis examinis discussione adhibita, plenam et firmam certitudinem

obtinentes; requisiti insuper Praelatorum omnium, tunc apud Sedem Apostolicam existentium,

supplicatione humili et devota, de Fratrum nostrorum consilio et assensu, confisi de omnipotentis

Dei virtute, auctoritate quoque beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius et nostra, ipsum Sanctorum

confessorum catalogo duximus adscribendum: ideoque universitatem vestram monemus et horta-

mur attente, per Apostolica scripta vobis praecipiendo mandantes, quatenus quartodecimo Kalen-

das Junii festum ejusdem Confessoris devote ac solemniter celebretis, et faciatis a vestris subditis

celebrari; ut ejus pia intercessione et hic a noxiis protegi, et in futuro sempiterna consequi gaudia

valeatis, praestante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre et Spiritu sancto in unitate vivit et

regnat Deus per infinita saecula saeculorum. Amenº. J. Fontanini, dz. cyt., s. 121.
28 ¹Nos de sanctitate vitae, ac miraculorum veritate, confessoris eiusdem non semel tantum,

sed primo et secundo; non festine, sed mature inquiri fecimus, et per nos etiam, et Fratres nostros

sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales inquisitionem huiusmodi exacta discussione examinavimus

diligenter, ut tanto firmius, quanto maturius, tanto certius, quanto disquisitius inquisitum et exami-

natum existeret in sic arduo difficilique negocio procedere valeremus. Difficile namque existima-

mus quae in terra sunt, et quae in prospectu sunt invenimus cum labore; quae autem in coelis sunt,

quis investigabit? Cumque per huiusmodi nostram et eorumdem Fratrum nostrorum examinationem

sollicitam et sollicitudinem examinatam, vitam eius sanctam, et miracula vera, eius meritis facta,

probata esse constiterit, et supplicantibus nobis idipsum humiliter et devote multis tunc Praelatis

apud Sedem Apostolicam existentibus, de dictorum Fratrum nostrorum consilio et assensu, aucto-

ritate Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus sancti, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius

ac nostra, eum Sanctorum Confessorum catalogo duximus adscribendum; Ideoque universitatem

vestram monemus et hortamur attente, per Apostolica vobis scripta praecipiendo mandantes, qua-

tenus nonis Martii festum Confessoris eiusdem devote ac solemniter celebretis, et faciatis a vestris

subditis veneratione debita celebrari, ut pia eius intercessione, et hic a noxiis protegi, et in futuro

sempiterna gaudia consequi valeatisº. TamzÇe, s. 160. Zob. P.A. Frutaz, Auctoritate, s. 452-453.
29 ¹[...] ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti, et ad exaltationem ortho-

doxae fidei, et Christianae religionis augmentum, necnon ad sedationem schismatis, ac fidei et

Ecclesiae unionem [...]º. J. Fontanini, dz. cyt., s. 158.

KS. HENRYK MISZTAL650



Krzysztofa Marcello w jego Rytuale Rzymskim, wydanym w Wenecji w 1516 r.,
majaÎca pochodzicÂ z 1488 r.30 Formuøy tej, przyjeÎtej przez Leona X, prawdopo-
dobnie uzÇywano do kanonizacji sÂw. Franciszka z Pauli, sÂw. Izydora Rolnika,
Ignacego Loyoli, Franciszka Severino, Teresy od Jezusa, Filipa Nereusza, An-
drzeja Korsiniego i sÂw. Jacka OdrowaÎzÇa. W bullach tych znajdujemy takie ele-
menty, jak: odwoøanie sieÎ do autorytetu Jezusa Chrystusa, apostoøoÂw Piotra
i Pawøa, obecnosÂci przy kanonizacji praøatoÂw kurii oraz pytania papiezÇa o ich
zdanie31. ChociazÇ papiezÇ Sykstus V (1585-1590) w 1588 r. utworzyø KongregacjeÎ
ObrzeÎdoÂw (Sacra Congregatio Rituum), ktoÂrej powierzyø mieÎdzy innymi pro-
wadzenie spraw kanonizacyjnych, a Urban VIII (1623-1644) stworzyø jasnaÎ,
sÂcisÂle okresÂlonaÎ procedureÎ kanonizacyjnaÎ, to jednak ± wedøug obecnego stanu
wiedzy ± pierwsza formuøa kanonizacyjna, ktoÂra co do istoty zachowaøa sieÎ do
dzisÂ, pochodzi z czasoÂw papiezÇa Aleksandra VII z 1658 r.32

Tekst formuøy kanonizacji uzÇyty przez Aleksandra VII w dniu 1 XI 1658 r. jest
kompilacjaÎ dotychczasowych formuø uzÇywanych przez papiezÇy do tego czasu.
Formuøy te, aczkolwiek co do istoty identyczne, roÂzÇniaÎ sieÎ mieÎdzy sobaÎ szcze-
goÂøami redakcyjnymi. Orzeczenie papieskie, czy to wydawane na synodzie, czy
to na soborze powszechnym, czy to, jak obecnie, na Konsystorzu, stanowiaÎ
ukoronowanie wszystkich aktoÂw prawnych przygotowujaÎcych kanonizacjeÎ.
Bulle papieskie, wydawane bezposÂrednio w dniu kanonizacji lub w pewnym
odsteÎpie czasowym (niekiedy nawet kilkuletnim lub wiekowym), stanowiaÎ je-
dynie nasteÎpstwo i dokumentacjeÎ dokonanego aktu. Zdarzaøo sieÎ, zÇe nie zawsze
papiezÇ moÂgø dokonacÂ kanonizacji, z uwagi na przeszkodeÎ niepokonalnaÎ, i wtedy
delegowaø do tej czynnosÂci specjalnego kandydata, jednoczesÂnie ogøaszajaÎc
swojaÎ decyzjeÎ w oficjalnym pisÂmie Stolicy Apostolskiej33. Znalazøa sieÎ ona w ak-
tach kanonizacyjnych sÂw. Tomasza z Villanovy i w tøumaczeniu na jeÎzyk polski
ma nasteÎpujaÎce brzmienie: Ku czci SÂwieÎtej i Niepodzielnej TroÂjcy, wywyzÇ szeniu

30 ¹Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, et exaltationem fidei catholicae ac christianae

religionis augmentum, auctoritate eiusdem Dei omnipotentis Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et

beatorum Apostolorum Petri, et Pauli, et nostra, de fratrum nostrorum consilio decernimus, et diffi-

nimus bonae memoriae N. Sanctum esse, et Sanctorum catalogo ascribendum, ipsumque catalogo

huiusmodi ascribimus. Statuentes ut ab universali Ecclesia anno quolibet in die tali Festum ipsius, et

officium sicut pro uno confessore (si sit confessor) vel martyre (si sit martyr) devote, et solemniter

celebreturº. Dyskusje co do jej autentycznosÂci zob. P.A. Frutaz, dz. cyt., s. 444, przypis 1.
31 TamzÇe, s. 444-449.
32 TamzÇe, s. 435-501; tenzÇe, Elementi costitutivi delle cause di canonizzazione, Bibliografia

sistematica essenziale, w: SantitaÁ cristiana. Dono di Dio impegno dell'uomo, a cura di E. Ancilli,

Roma 1980, s. 411-427; G. Stano, Il rito della beatificazione da Alessandro VII ai nostri giorni, w:

AA. VV., Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione delle Cause dei Santi

(1588-1988), CittaÁ del Vaticano 1998, s. 362-375.
33 Tak twierdzi wieloletni podsekretarz w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, P.A. Frutaz,

w cyt. pracy, s. 463, s. 497-499. W dniu 29 X 1967 r. kard. A.M. Larrona dokonaø kanonizacji sÂw.

Benilda w imieniu papiezÇa Pawøa VI, ktoÂry byø chory. Zob. ¹L'Osservatore Romanoº 252(1967), s. 2.
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wiary katolickiej i umocnieniu religii chrzesÂcijanÂ skiej autorytetem Pana Nasze-

go Jezusa Chrystusa, sÂwieÎtych apostoøoÂw Piotra i Pawøa i naszaÎ, po dojrzaøym

namysÂle i czeÎstym wzywaniu pomocy BozÇ ej, za radaÎ Czcigodnych braci na-

szych kardynaøoÂw SÂwieÎtego KosÂcioøa Rzymskiego, patriarchoÂw, arcybiskupoÂw

i biskupoÂw przebywajaÎcych w Rzymie, bøogosøawionego Tomasza z Villanovy,

biskupa Walencji, uznajemy i ogøaszamy sÂwieÎtym i wpisujemy go do katalogu

sÂwieÎtych, ustanawiajaÎc, zÇ e jego pamieÎcÂ winna bycÂ czczona kazÇ dego roku w ca-

øym KosÂciele powszechnym w dniu 18 wrzesÂnia jako sÂwieÎtego wyznawcy bisku-

pa. W imieÎ Ojca i Syna i Ducha SÂwieÎtego. Amen34.
Praktycznie formuøa ta przetrwaøa do naszych czasoÂw. Nie ma potrzeby

prezentowania wieÎkszej liczby formuø kanonizacyjnych stosowanych przez pa-
piezÇy, poczaÎwszy od Aleksandra VII do naszych czasoÂw, wystarczy przytoczycÂ
kilka. Oto papiezÇ Paweø VI, kanonizujaÎc Karola LwangeÎ i towarzyszy, w dniu
18 X 1964 r. uzÇyø formuøy: Ku czci SÂwieÎtej i Niepodzielnej TroÂjcy, wywyzÇ szeniu

wiary katolickiej i umocnieniu religii chrzesÂcijanÂ skiej autorytetem Pana Na-

szego Jezusa Chrystusa, sÂwieÎtych apostoøoÂw Piotra i Pawøa i naszaÎ, po dojrza-

øym namysÂle i czeÎstym wzywaniu pomocy BozÇ ej, za radaÎ Czcigodnych braci

naszych kardynaøoÂw SÂwieÎtego KosÂcioøa Rzymskiego, patriarchoÂw, arcybisku-

poÂw i biskupoÂw przebywajaÎcych w Rzymie, bøogosøawionych Karola LwangeÎ

i Mateusza MulumbeÎ KalembeÎ i dwudziestu towarzyszy, meÎczennikoÂw, uzna-

jemy i ogøaszamy sÂwieÎtymi, wpisujemy ich do katalogu sÂwieÎtych, ustanawiajaÎc,

zÇ e ich pamieÎcÂ winna bycÂ czczona kazÇ dego roku w caøym KosÂciele powszech-

nymw dniu 3 czerwca jako sÂwieÎtychmeÎczennikoÂw.W imieÎ Ojca i Syna i Ducha

SÂwieÎtego. Amen35. Podobne søowa zostaøy wypowiedziane przez Jana Pawøa II
podczas kanonizacji sÂw. Maksymiliana Kolbego w dniu 10 X 1982 w Rzymie na

34 ¹Ad honorem Sanctae, et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei Catholicae, et Christia-

nae religionis augmentum, authoritate Domini Nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri, et

Pauli, ac nostra, matura deliberatione praehabita, et Divina ope saepius implorata, ac de Venerabi-

lium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum, et Episcoporum in

Urbe existentium consilio, Beatum Thomam de Villanova Archiepiscopum Valentinum Sanctum

esse decernimus, et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus: Statuentes ab Ecclesia universali

quolibet anno, die decima octava Septembris memoriam eius inter Sanctos Confessores Pontifices,

pia devotione recoli debere. In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amenº. Autor opracowujaÎcy

ten tekst poroÂwnuje go z formuøami ogøaszajaÎcymi dogmat o Niepokalanym PoczeÎciu (8.12.1854)

i WniebowzieÎciu NMP (1.11.1950), co sÂwiadczy o tym, izÇ kanonizacja, jego zdaniem, jest aktem

papieskim nieomylnym. Zob. P.A. Frutaz, Auctoritate, s. 441-442, nota 1.
35 ¹Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholicae et Christia-

nae Reøigionis augmentum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et

Pauli, ac Nostra: matura deliberatione praehabita, et divina ope saepius implorata, ac de Venerabi-

lium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscopo-

rum et Episcoporum, in Urbe exsistentium, consilio, Beatos Carolum Lwanga, Matthiam Mulumba

Kalemba et viginti socios Martyres Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum catalogo

adscribimus: statuentes illorum memoriam quolibet anno die tertia iunii inter Sanctos Martyres pia

devotione recoli debere, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amenº, AAS 56(1964), s. 902-903.
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placu sÂw. Piotra36. Przy kanonizacji sÂw. Faustyny Kowalskiej 30 IV 2000 r. Jan
Paweø II uzÇyø formuøy: Na czesÂcÂ TroÂjcy PrzenajsÂwieÎtszej, dla chwaøy wiary

katolickiej i wzrostu chrzesÂcijanÂ skiego zÇ ycia, mocaÎ Pana naszego Jezusa Chrys-

tusa, sÂwieÎtych apostoøoÂw Piotra i Pawøa oraz naszaÎ, po zasieÎgnieÎciu rady wielu

braci w biskupstwie, uznajemy i ogøaszamy bøogosøawionaÎ MarieÎ FaustyneÎ

KowalskaÎ sÂwieÎtaÎ; wpisujemy jaÎ do katalogu sÂwieÎtych i postanawiamy, zÇ e jako

sÂwieÎta ma bycÂ czczona z pobozÇ nosÂciaÎ w caøym KosÂciele powszechnym. W imieÎ

Ojca i Syna i Ducha SÂwieÎtego. Amen37.

Warto tezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ na formuøy beatyfikacji, by zauwazÇycÂ roÂzÇnice
mieÎdzy tymi instytucjami. Oto w akcie beatyfikacyjnym søug BozÇych: Alana
z Solminihac, Ludwika Scrosopi, Ryszarda Pampuri, Klaudii TheÂvelent i Marii
Repeto, dokonanej w Rzymie dnia 1 X 1981 r., papiezÇ Jan Paweø II wypowiedziaø
søowa: PrzychylajaÎc sieÎ do prosÂby naszych braci JoÂzefa Rabine, biskupa Cahors,

Alfreda Battisti, arcybiskupa Udine, Antoniego Angioni, biskupa Pawii, Alek-

sandra Renert, arcybiskupa Lyonu, JoÂzefa Siri, arcybiskupa Genewy, oraz licz-

nych innych braci w biskupstwie, a takzÇ e wielu wiernych, po wysøuchaniu

zdania SÂwieÎtej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszym autorytetem

apostolskim deklarujemy, zÇ e czcigodni søudzy BozÇ y Alan z Solminihac, Ludwik

Scrosopi, Ryszard Pampuri, Klaudia TheÂvelent, Maria Repetto mogaÎ od dzisÂ i na

przyszøosÂcÂ bycÂ nazywani bøogosøawionymi i zÇ e mozÇ na obchodzicÂ kazÇ dego roku

ich wspomnienie wmiejscach w formach ustanowionych przez prawo w dniach

ich narodzin do nieba, a w szczegoÂlnosÂci: 31 grudnia bø. Alana z Solminihac,

3 kwietnia bø. Ludwika Scrosopi, 1 maja bø. Ryszarda Pampuri, 3 lutego bø.

Klaudii TheÂvelent, 5 stycznia bø. Marii Repetto. W imieÎ Ojca i Syna i Ducha

SÂwieÎtego. Amen.

Po przedstawieniu pojeÎcÂ kanonizacji i beatyfikacji oraz ich formuø wypowia-
danych przez papiezÇa øatwiej beÎdzie wyciaÎgacÂ wnioski co do natury tych aktoÂw.

IV. WNIOSKI CO DO NATURY KANONIZACJI I BEATYFIKACJI

W celu lepszego zrozumienia natury kanonizacji nalezÇy dokonacÂ analizy
werbalnej uzÇywanej formuøy kanonizacyjnej. Na poczaÎtku formuøy znajdujemy
søowa: Ku czci SÂwieÎtej i Niepodzielnej TroÂjcy. WczesÂniejsze formuøy z XIII w.
zawieraøy takzÇe wezwanie NajsÂwieÎtszej Marii Panny, np. w formule kanonizacji

36 Zob. Canonizzazione del Beato Massimiliano Maria Kolbe sacerdote martire, Libreria Po-

liglotta Vaticana 1982, s. 51-52.
37 PodajeÎ tekst za: Jan Paweø II, Wielki Jubileusz Roku 2000, 24 grudnia 2000 ± 6 stycznia

2001, red. S. Dziwisz, H. Nowacki, S. Nasiorowski, P. Ptasznik, Libreria Editrice Vaticana, CittaÁ del

Vaticano 2001, s. 234.
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sÂw. Franciszka z AsyzÇu38. Dalej nasteÎpujaÎ søowa: dla chwaøy wiary katolickiej

i wzrostu chrzesÂcijanÂ skiego zÇ ycia, niekiedy z dodatkiem ¹prawowiernej wiaryº,
jak np. w tej uzÇytej przez Kaliksta III w dniu 1 I 1456 r. przy kanonizacji sÂw.
Osmunda z Salisbury39. NasteÎpnie papiezÇe podkresÂlajaÎ ± co jest zrozumiaøe ± zÇe
wysteÎpujaÎ jako zasteÎpcy Chrystusa na ziemi i dziaøajaÎ w Jego imieniu: mocaÎ

Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest jasne, zÇe od I wieku niemal we wszystkich
listach, aktach liturgicznych, pismach hagiograficznych i dokumentach wyda-
wanych przez papiezÇy znajdujemy takzÇe powoøanie sieÎ na autorytet sÂwieÎtych
Piotra i Pawøa. Od VIII w. niekiedy opuszczano sÂw. Pawøa, aby podkresÂlicÂ
prymat papieski, a takzÇe roleÎ Rzymu. Od XI w. zasÂ juzÇ powszechnie wysteÎpujaÎ
imiona obu apostoøoÂw40. Wreszcie formuøy kanonizacyjne podkresÂlajaÎ autorytet
papiezÇa wydajaÎcego orzeczenie kanonizacji poprzez wyrazÇenie: oraz naszaÎ

[powagaÎ]. PoczaÎwszy od Akt Apostolskich, w ktoÂrych podczas Soboru Jerozo-
limskiego zapisano søowa: PostanowilisÂmy bowiem, Duch SÂwieÎty i my (Dz
15,28), powoøywano sieÎ na autorytet wøadzy papieskiej we wszystkich znanych
formuøach kanonizacyjnych41. Dawniej, jak to zostaøo juzÇ wykazane, nasteÎpo-
waøy søowa: po dojrzaøym namysÂle i czeÎstym wzywaniu pomocy BozÇ ej. Ten
zwrot, jak powszechnie sieÎ uwazÇa, oznacza pewnosÂcÂ moralnaÎ zdobytaÎ przez
papiezÇa roÂzÇnymi sÂrodkami. Z jednej strony ¹dojrzaøy namysøº (matura delibe-

ratione) oznaczaø stosowanie procedury dowodowej przed wydaniem orzecze-
nia papieskiego (dochodzenia na sposoÂb saÎdowy)42, a z drugiej ¹czeÎste wzy-
wanie pomocy BozÇejº (Divina ope saepius implorata) oznaczaøo modlitwy,
posty, jaømuzÇny i inne akty pobozÇnosÂci oraz cuda43. Søowa obecne w dawnych
formuøach: za radaÎ czcigodnych braci naszych kardynaøoÂw SÂwieÎtego KosÂcioøa

Rzymskiego, patriarchoÂw, arcybiskupoÂw i biskupoÂw przebywajaÎcych w Rzymie,

pochodziøy staÎd, zÇe kanonizacje niekiedy dokonywaøy sieÎ na synodach, a wczesÂ-
niej, na okolicznosÂcÂ przeniesienia (translatio) lub wyniesienia (elevatio) ciaøa
osoby zmarøej w opinii sÂwieÎtosÂci, gromadzili sieÎ biskupi, opaci, zakonnicy i lud
wierny. Dzisiaj søowa te zastaÎpiono ogoÂlnym wyrazÇeniem: po zasieÎgnieÎciu rady

wielu braci w biskupstwie44. NasteÎpnie formuøa kanonizacyjna moÂwi o bøogosøa-

wionym (beatus). Obecnie chodzi o bøogosøawionego po uprzedniej beatyfika-
cji formalnej lub tzw. roÂwnoznacznej albo po zwykøej aprobacie kultu (confir-

38 P.A. Frutaz, Auctoritate, s. 462.
39 TamzÇe, s. 454 i 464.
40 TamzÇe, s. 465-469.
41 TamzÇe, s. 469-472.
42 Np. w sprawie sÂw. Tomasza z Akwinu: ¹[...] non festine, sed mature inquiri fecimus, et per

nos etiam, et Fratres nostros sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales inquisitionem huiusmodi exacta

discussione examinavimus diligenter, ut tanto firmius, quanto maturius, tanto certius, quanto dis-

quisitius inquisitum et examinatum existeret in sic arduo difficilique negocio procedere valeremus

[...]º. J. Fontanini, Codex constitutionum, s. 160.
43 P.A. Frutaz, Auctoritate, s. 472-477.
44 TamzÇe, s. 477-482.

KS. HENRYK MISZTAL654



matio cultus). Dawniej zasÂ, kiedy kanonizacja nie zostaøa jeszcze wyrazÂnie od-
roÂzÇniona od beatyfikacji, kandydata do kanonizacji w zÂroÂdøach nazywano bar-
dzo roÂzÇnie: venerabilis, vir sanctae memoriae, mirabilis, sanctae recordationis,

beatae memoriae, pie memoriae, pie recordationis, bonae memoriae, dilectus

Dei, beatus, a nawet sanctus45.
Z punktu widzenia naszych badanÂ wydajaÎ sieÎ istotne søowa formuøy kano-

nizacyjnej: uznajemy i ogøaszamy sÂwieÎtym (decernimus et definimus). ZasteÎ-
pujaÎ one wyrazÇenia uzÇywane w przeszøosÂci: declarare, pronuntiare, ordinare,
adscribere, statuere, volere, mandare, praecipere, censere, numerare, adnume-

rare, canonizzare46. Søowa te wskazujaÎ na dogmatyczny charakter kanonizacji.
Poza tym w formuøach kanonizacyjnych znajdujemy søowa: wpisujemy do ka-

talogu sÂwieÎtych (Sanctorum catalogo adscribimus). ¹Katalog sÂwieÎtych KosÂcioøaº
funkcjonowaø od najdawniejszych czasoÂw, niekiedy jednakw przeszøosÂci, w for-
muøach kanonizacyjnych, spotykamy wyrazÇenie: wpisujemy do Martyrologium

Rzymskiego47. Wreszcie blizÇszego objasÂnienia wymagajaÎ søowa: postanawiamy,

zÇ e jego pamieÎcÂ winna bycÂ czczona kazÇ dego roku w caøym KosÂciele powszech-

nym w dniu [...] jako sÂwieÎtego (meÎczennika, wyznawcy, papiezÇ a, biskupa,

dziewicy). Jest to akt legislacyjny, polecajaÎcy oddawanie czci danemu sÂwieÎtemu
w caøym KosÂciele powszechnym w formach przepisanych przez prawo. Formu-
øy kanonizacyjne konÂczaÎ sieÎ zawsze trynitarnie: W imieÎ Ojca i Syna i Ducha

SÂwieÎtego. Amen.

Teologowie i niektoÂrzy kanonisÂci od dawna øaÎczyli z aktem kanonizacji
nieomylnosÂcÂ papieskaÎ, chocÂ nie uwazÇali jej za dogmat wiary48. We wspoÂøczes-
nej teologii mocno podkresÂla sieÎ walor teologiczny kanonizacji z uwagi na
funkcjeÎ wstawienniczaÎ sÂwieÎtych. Ostatnio Kongregacja Doktryny Wiary takzÇe
podkresÂliøa, zÇe kanonizacja jest ¹wydarzeniem dogmatycznymº49. Z drugiej stro-
ny, chociazÇ kanonizacjeÎ uwazÇa sieÎ za fakt dogmatyczny, to w doktrynie na ogoÂø
nie uwazÇa sieÎ aktu papieskiego kanonizacji za prawdeÎ nieomylnaÎ. Oto SoboÂr
WatykanÂski II podkresÂliø: ¹Ta nieomylnosÂcÂ, w ktoÂraÎ Boski Odkupiciel zechciaø

45 TamzÇe, s. 482-484.
46 TamzÇe, s. 485-490.
47 TamzÇe, s. 490-493.
48 Por. J. Noval, Commentarium, s. 7; E. Piacentini, L'infallibilitaÁ papale nella canonizzazione

dei Santi, MF 91(1991), pp. 187-225; ME 117(1992), s. 91-132; tenzÇe, L'infallibilitaÁ pontificia nella

cause di canonizzazione, in: Sacramenti, liturgia, cause dei Santi. Studi in onore del Card. Giu-

seppe Casoria, a cura di A. Moroni, C. Pinto, M. Bartolucci, Napoli 1992, pp. 541-588; L. Flisikowski,

Problem pewnosÂci moralnej w sprawach kanonizacyjnych, w: Elementy prawne sÂwieÎtosÂci kanoni-

zowanej wedøug ustawodawstwa Jana Pawøa II. Materiaøy II OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa

Kanonizacyjnego, KUL, Lublin 24-26 IX 1992, red. H. Misztal, RW KUL, Lublin 1993, s. 57-68; F.

Veraja, La canonizzazione equipollente, s. 14, przypis 19.
49 Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni su «Il primato del Successore di

Pietro nel mistero della Chiesa», 31 ottobre 1998, ComCat 30(1998), s. 207-216; Nota doctrinalis

professionis fidei formulam extremam enucleans, 29.6.1998, AAS 90(1998), s. 550, n. 11.
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wyposazÇycÂ KosÂcioÂø swoÂj w okresÂlaniu nauki wiary lub obyczajoÂw, ma taki
zakres, jak i depozyt boskiego Objawienia, ktoÂry ma bycÂ ze czciaÎ przechowy-
wany i wiernie wykøadanyº (LG 25). Jak utrzymujaÎ niektoÂrzy teologowie, papiezÇ
zatem cieszy sieÎ nieomylnosÂciaÎ w strzezÇeniu czystosÂci wiary i wiernego jej wy-
køadu. CzesÂcÂ oddawana okresÂlonemu sÂwieÎtemu nie jest konieczna do zbawie-
nia. PrzeciezÇ nie wszystkich sÂwieÎtych znamy, a poza tym byli czczeni takzÇe tacy
sÂwieÎci, ktoÂrych istnienie jest waÎtpliwe. OczywisÂcie, kazÇda modlitwa zanoszona
do Boga, chocÂby za wstawiennictwem sÂwieÎtego, ktoÂry faktycznie nie istniaø, ma
wartosÂcÂ ze wzgleÎdu na ufnosÂcÂ pokøadanaÎ w Bogu, beÎdaÎcym zÂroÂdøem wszelkiej
sÂwieÎtosÂci50.

W literaturze utrzymuje sieÎ poglaÎd, zÇe o ile beatyfikacja mozÇe bycÂ uznana
w jakimsÂ sensie za akt ustawodawczy (wprowadzenie nowego kultu publicz-
nego o ograniczonym zakresie), o tyle kanonizacja jest aktem zøozÇonym, majaÎ-
cym zaroÂwno walor nauczycielski i dogmatyczny (Sanctum esse decernimus et

definimus, et Sanctorum Catalogo adscribimus)51, jak i walor legislacyjny, po-
lecajaÎcy kult w caøym KosÂciele (statuentes eum in Universa Ecclesia inter Sanc-

tos pia devotione recoli debere)52. Dlatego nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe papieskie orzecze-
nie kanonizacji nie ma jedynie waloru procesowego, czyli analogicznego do
wyroku saÎdowego, ale øaÎczy sieÎ z nauczaniem KosÂcioøa i jest decyzjaÎ dogma-
tycznaÎ, poniewazÇ papiezÇ , wpisujaÎc okresÂlonaÎ osobeÎ do katalogu sÂwieÎtych,
przedstawia jaÎwszystkimwiernym jako przykøad do nasÂladowania, a jednoczesÂ-
nie orzeka, zÇe nowy sÂwieÎty mozÇe sieÎ wstawiacÂ przed Bogiem. Wreszcie papiezÇ ,
wprowadzajaÎc nowy kult publiczny, czyni to aktem ustawodawczym, postana-
wiajaÎc, izÇ winien bycÂ czczony w KosÂciele powszechnym53. O ile w starozÇytnosÂci
u GrekoÂw i Rzymian przeboÂstwienie (apoteosis) nie wiaÎzaøo sieÎ z walorami
moralnymi osoby przeboÂstwianej przez cesarza lub senat, o tyle w chrzesÂcijanÂ-
stwie kanonizacja, przyznajaÎc kult publiczny w caøym KosÂciele, jest sÂcisÂle zwiaÎ-
zana z doskonaøosÂciaÎ moralnaÎ (wyznawcy) lub oddaniem zÇycia za Chrystusa
(meÎczennicy). Wedøug Benedykta XIV celem kanonizacji jest oddawanie chwaøy

50 D. Ols, Fondamenti teologici del culto dei santi, in: Congregatio de Causis Sanctorum.

Studium. Corso formativo per istruire le Cause dei Santi, vol. I: Parte Teologica, dispensae ad usum

privatum auditorum, CittaÁ del Vaticano 2004, p. 32-35.
51 Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni, n. 7: Il Romano PonteficeÁ ± come

tutti i fedeli ± sottomesso alla Parola di Dio, alla fede cattolica ed eÁ garante dell'obbedienza della

Chiesa e, in questo senso, servus servorum. Egli non decide secondo il proprio arbitrio, ma daÁvoce

alla volontaÁ del Signore, ComCat 30(1998), p. 212. J.L. GutieÂrrez w komentarzu do tych rozwazÇanÂ

podkresÂliø, zÇe papiezÇ podejmuje decyzjeÎ o kanonizacji wraz z kardynaøami na konsystorzu (zob.

KPK, kan. 353; Konst. ap. Pastor bonus, 28 czerwca 1998, art. 23), Il carattere processuale

dell'istruttoria diocesana nelle cause di canonizzazione, w: Religioni et scientiae. Materiaøy

V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Lublin, 25 kwietnia 2001 r., red. P. Stanisz, Wydawnictwo

Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2001, s. 61, przypis 12.
52 J.L. GutieÂrrez, Il carattere processuale, s. 57.
53 TamzÇe, s. 55-73.
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Bogu w TroÂjcy Jedynemu, gdyzÇ zÇycie sÂwieÎtych to owoc øaski BozÇej. Ponadto
kanonizacja umacnia wiareÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, gdyzÇ przez akt kanonizacji upo-
wszechnia sieÎ postawy sÂwieÎtego, ktoÂrego cnoty, ukazywane wiernym, majaÎ
ich zacheÎcacÂ do nasÂladowania54. Kanonizacja jednak roÂzÇni sieÎ zasadniczo od
beatyfikacji. Beatyfikacja nie poleca kultu publicznego, jedynie zezwala na jego
oddawanie beatyfikowanemu, ograniczone do miasta, diecezji, kraju lub insty-
tutu zÇycia konsekrowanego. Beatyfikacja takzÇe ogranicza ten kult do pozwole-
nia na mszeÎ i oficjum wspomnieniowe o bøogosøawionym, dlatego beatyfikacja
nie jest aktem papieskim definitywnym i konÂcowym. Jest nim zasÂ kanonizacja,
wprowadzajaÎca kult w caøym KosÂciele powszechnym55.

54 Benedictus XIV, I, 12, 1.
55 H. Misztal, Le cause, s. 81.
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