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SPRAWY BEATYFIKACYJNE ROBERTA SCHUMANA
I ALCIDEGO DE GASPERIEGO W ASPEKCIE ICH WALORU EKLEZJALNEGO
Streszczenie
Pojęcie waloru eklezjalnego (momentum ecclesiale) doczekało się już opracowań,
zarówno w zakresie teoretycznym, jak też praktycznym – w odniesieniu do spraw
zakończonych aktem beatyfikacji lub kanonizacji. Dlatego w pierwszej części artykułu
przypomniane zostały tylko wybrane zagadnienia prawno-kanonizacyjne (I), szczególnie
wiążące się z procesami beatyfikacyjnymi Sług Bożych – Roberta Schumana i Alcidego De
Gasperiego. Stan tych spraw został przedstawiony w części drugiej (II). Natomiast w
ostatniej, wyeksponowano ich znaczenie dla Kościoła i Europy (III).
Jednoznacznie zastrzeżono, że ewentualna beatyfikacja nie będzie wobec Unii
Europejskiej, czy też jakiejś międzynarodówki partyjnej albo konkretnej partii politycznej,
lecz w Kościele i wobec Kościoła (coram Ecclesia). Oczywiście jej przesłanie skierowane
zostanie także do wszystkich ludzi dobrej woli. Będzie beatyfikacją/kanonizacją osoby, a nie
instytucji, choćby ta osoba ją tworzyła, czy kierowała nią. Będzie beatyfikacją ze względu na
udowodnione cnoty osoby, a nie za poszczególne jej decyzje, także polityczne, również te
nietrafione, niekiedy interpretowane dziesiątki lat później z błędem ahistoryzmu.
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THE CAUSES OF BEATIFICATION OF ROBERT SCHUMAN
AND ALICDE DE GASPERI IN THE ASPECT OF THEIR IMPORTANCE
OF THE CAUSE FOR THE CHURCH
Summary
The notion of the importance of the cause for the Church (momentum ecclesiale) was
the subject both theoretical and practical studies – regarding the cases completed with the act
of beatification or canonization. Therefore, in the first part of the article were characterized
only selected aspects of legal and canonization issues (I), particularly involving the
beatification processes of a Servants of God – Robert Schuman and Alcide De Gasperi. The
status of these cases was presented in the second part (II). Their importance for the Church
and Europe was shown in the last part of the article (III).
It has been clearly stated that the possible beatification will not concern the European
Union, an international party or a particular political party, but it will be in the Church and
towards the Church (coram Ecclesia). Of course, their message will be sent also to all people
of good will. It will be the beatification/canonization of person, not institution, even if that
person created or guided it. It will be the beatification due to the fact of the proven virtues of
the person, not for his/her decisions, including the political ones even these unsuccessful,
sometimes mistakenly interpreted many years later.
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