
Strażnik Tradycji, czyli jak powinien
się zachować każdy katolicki biskup
Tomasz Jan

z Bożej Łaski

i z woli Stolicy Apostolskiej

Biskup Springfield w Illinois

dekret wprowadzający w życie ustawę motu proprio Traditionis Custodes
w diecezji Springfield w stanie Illinois

W Imię Przenajświętszej Trójcy, Amen.

Mając na uwadze, że Papież Franciszek wydał list apostolski motu proprio
o używaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r., Traditionis
custodes, obowiązujący natychmiast po jego ogłoszeniu w L'Osservatore
Romano;

Zważywszy, że zgodnie z tym listem apostolskim do wyłącznej
kompetencji biskupa diecezjalnego należy "zezwalanie na używanie
Mszału Rzymskiego z 1962 roku w swojej diecezji zgodnie z wytycznymi
Stolicy Apostolskiej" (Art. 2);

Zważywszy, że "biskup diecezji, w której do tej pory istnieje jedna lub
więcej grup, które celebrują według Mszału sprzed reformy z 1970 roku,
ma za zadanie stwierdzić, że grupy te nie zaprzeczają ważności i
prawomocności reformy liturgicznej, zaleconej przez Sobór Watykański II
i Magisterium Papieży" (Art. 3, § 1);

Zważywszy, że Bractwo św. Jana Kantego zostało kanonicznie
erygowane przez Jego Eminencję Franciszka Kardynała George'a, O.M.I.,
Arcybiskupa Chicago, jako publiczne diecezjalne stowarzyszenie
wiernych (kanon 312, §1, 3°), posiadające osobowość prawną (kanon



313) w dniu 23 grudnia 1999 r., we wspomnienie św. Jana Kantego;

Zważywszy, że zgodnie z kanonem 271 Kodeksu Prawa Kanonicznego
została zawarta umowa między Archidiecezją Chicago, Diecezją
Springfield w Illinois i Bractwem św. Jana Kantego na posługę
duszpasterską księży należących do Bractwa pod nazwą "Kanonicy
Regularni św. Jana Kantego" w dniu 10 listopada 2014 r, we wspomnienie
św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;

Zważywszy, że parafia św. Róży z Limy w Quincy, Illinois, została
kanonicznie ustanowiona jako parafia personalna z dniem 1 stycznia 2014
roku, dla tych osób z okolic Quincy, które umiłowały świętą liturgię
sprawowaną według Nadzwyczajnej Formy, opiekę duszpasterską nad
nimi sprawują księża z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra;

Zważywszy, że Kanonicy Regularni św. Tomasza z Akwinu zostali
kanonicznie uznani jako prywatne stowarzyszenie wiernych z
osobowością prawną oraz rezydencją w domu na terenie diecezji
Springfield w Illinois zgodnie z kanonami 312 § 1, 322 § 2, 113 § 2 i 608
Kodeksu Prawa Kanonicznego, 29 września 2020 r. w święto archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała;

Zważywszy, że biskup diecezjalny ma "odpowiednio postępować, aby
sprawdzić, czy parafie kanonicznie erygowane na rzecz tych wiernych są
skuteczne dla ich duchowego wzrostu, i zadecydować, czy je zachować,
czy też nie" (art. 3, § 5); 

oraz

Zważywszy, że zgodnie z kanonem 87 §1 Kodeksu Prawa
Kanonicznego, Biskup diecezjalny, ilekroć uzna, że dyspensa
przyczyni się do ich duchowego dobra, jest w stanie dyspensować
wiernych od powszechnych i partykularnych przepisów
dyscyplinarnych, wydanych dla swojego terytorium lub swoich
podwładnych przez najwyższą władzę Kościoła".

dla tychże powodów



ja, Tomasz Jan Paprocki, z Bożej Łaski a z woli Stolicy Apostolskiej,
biskup Springfield w Illinois, niniejszym dekretuję, co następuje

1. Zostało ustalone, że Kanonicy Regularni Bractwa Świętego Jana
Kantego, księża z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra i Kanonicy
Regularni Świętego Tomasza z Akwinu nie zaprzeczają ważności i
prawomocności reformy liturgicznej podyktowanej przez Sobór
Watykański II oraz Magisterium Papieży, i dlatego dlatego mogą nadal
używać Mszału Rzymskiego z 1962 roku (Art. 3 § 1).

2. Zostało ustalone, że Parafia Św. Róży z Limy w Quincy, Illinois,
kanonicznie erygowana dla dobra tych wiernych, jest skuteczna dla
duchowego wzrostu wiernych i dlatego zostaje zachowana (Art. 3, § 5). 

3. Ponieważ przyczyni się to do duchowego dobra wiernych, w stopniu, w
jakim może być to konieczne, udziela się dyspensy od Art. 3 § 2
Traditionis custodes, zezwalając na używanie Mszału Rzymskiego z
1962 r. w nastę[ujących kościołach parafialnych: kościół św. Róży z
Limy w Quincy, Illinois, i Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w
parafii św. Katarzyny Drexel w Springfield, Illinois. W tych miejscach
dozwolone są celebracje eucharystyczne z użyciem mszału św. Jana XXIII
z 1962 roku, w każdy dzień oraz we wszystkie dni roku. W tych
celebracjach czytania są głoszone w języku narodowym, przy użyciu
przekładów Pisma Świętego zatwierdzonych do użytku liturgicznego
przez Konferencję Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (Art. 3 §
3).

4. Księża Kanonicy Regularni Bractwa Świętego Jana Kantego oraz
kapłani Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra są odpowiedzialni za te
celebracje oraz za opiekę duszpasterską nad wiernymi, którzy
uczestniczą we Mszach św. w kościele św. Róży z Limy w Quincy, Illinois, i
w kościele NSPJ w parafii św. Katarzyny Drexel w Springfield, Illinois (Art.
3 § 4).

5. Księża, którzy już odprawiają Mszę św. według Missale Romanum z
1962 r. w w Diecezji Springfield w Illinois są upoważnieni do dalszego



korzystania z tego przywileju, po złożeniu wniosku (art. 5).

Niniejszy dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia poprzez publikację
na stronie internetowej Wydziału Kultu Bożego i Katechumenatu Diecezji
Springfield w Illinois

http://www.dio.org/worship

+ Tomasz Jan Paprocki

Biskup diecezji Springfield w Illinois

ks. Daren J. Zehnle

Notariusz 

Złożono w Kancelarii

w Springfield, Illinois,

19 dnia lipca, 2021 roku

http://www.dio.org/worship

