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Bulla Sixtina - Sykstus I
« dnia: Sobota, 6 Cze 2015, 18:37:11 » Carlos Lorenzo

de Medici y Zep
Rodzina Królewska
Filar państwa

Wiadomości: 896
Król-Senior Imperium
Skarlandu

Bulla Sixtina
Ojca Świętego Sykstua I

 z dnia1 marca 2009 roku
 
 
Cytuj

Sykstus I biskup Rotrii sługa sług Bożych etc. Wielebnym braciom, Arcybiskupom, Biskupom i ukochanym synom
Opatom, Przeorom, Dziekanom, Archidiakonom, Archiprezbiterom, oraz innym Prałatom, do których niniejszy list dojdzie,

Apostolskie pozdrowienie. Dnia 1 marca Anno Domini 2009 na mocy danego mi prawa ogłaszam Bulle Sykstyńską.
  

 
 

Pasterzem całej owczarni Pańskiej w mikroświecie jest Biskup Rotrii. Zrozumiałym jest tedy, iż wielkiej wagi pozostaje
sprawa jego wyboru. Aby przyszłe pokolenia poznały reguły przez nas ustanowione, a wybór Patriarchy Kościoła

Rotyjskiego określające, spisujemy je w bulli niniejszej. Mianowicie my, Sykstus I, z Bożej Łaski Patriarcha Rotrii, Ojciec
Królów, Suweren Państwa Kościelnego Rotria etc., etc., ustanawiamy, iż pięć będzie dróg do wyboru Wikariusza Kościoła

Powszechnego, a będą to:
 
 
 
Art. 1

  
Komisja - Zwoływana jest raz na sześć miesięcy. Do jej zadań należy stwierdzenie, czy po okresie 6-cio miesięcznego
pontyfikatu Patriarchy należy wyłonić nowego Biskupa Rotrii, czy też ziemski Wikariusz Kościoła poprawnie wykonywał
swe obowiązki. W tym drugim przypadku przedłuża jego pontyfikat na kolejne sześć miesięcy, pomijając okres
sediswakancji. W skład Komisji wchodzi Rada Kardynalska.

  
Art. 2

  
Inspiracja - jeśli któryś z kardynałów, czując Boskie natchnienie wykrzyknie imię nowego Biskupa Rotrii, ów nim się staje
tylko jeśli wymagana większość 2/3 wszystkich kardynałów również wykrzyknie jego imię, czyniąc go tym samym nowym
Patriarchą.

  
Ja kardynał… (imię kardynała) ogłaszam kardynała… (imię kardynała nominowanego) Nowym Patriarchą i Biskupem
Rotrii!

  
Art. 3

  
Adoracja - następuje, gdy jeden z kardynałów dostrzeże w drugim Boskie światło i padnie przed nim w adoracji; jeśli
wymagana większość 2/3 wszystkich kardynałów również je dostrzeże, wtedy adorowany zostaje ziemskim Wikariuszem
Stolicy Apostolskiej.

  
Ja kardynał … (imię kardynała) padam do twych stóp Ojcze… (imię kardynała nominowanego), ogłaszając wszem i
wobec, że tyś jest Nowym Wikariuszem Kościoła Powszechnego.

  
Art. 4

  
Scrutinium - w tej metodzie każdy kardynał oddaje jeden głos; każdy głos określający kandydata na Patriarchę należy
opatrzyć własnym imieniem ( Ja kardynał…( imię głosującego) mianuję kardynała… (imię nominowanego) Biskupem
Rotrii). Następnie Skrutator ( kardynał najwyższy rangą i stażem) liczy głosy; gdy nikt nie uzyska wymaganej większości
2/3 głosów, następuje drugie, trzecie i w miarę potrzeby kolejne głosowania.

  
Art. 5

  
Akces – ma miejsce, gdy nie można uzyskać wymaganej większości 2/3 głosów. Impas przełamuje jeden kardynał bądź
wielu, głośno oświadczając o przeniesieniu głosu na kogoś innego, co zwykle oznacza przekazanie go kardynałowi z
największym poparciem. Jeśli wystarczająco dużo kardynałów przeniesie głosy na danego kandydata, wtedy ów zostaje
Patriarchą.

  
Kardynał występując z loży ogłasza: Przenoszę głos na (imię kardynała nominowanego). Ostatni kardynał łamiący impas
oświadcza: Przenoszę głos na (imię kardynała nominowanego) tym samy czyniąc go Nowym Patriarchą.

  
Art.6.

  
Konklawe jest zwoływane przez najstarszego stażem kardynała w celu wybrania nowego Patriarchy Państwa Kościelnego
Rotria i Kościoła Rotryjsko-Katolickiego.

  

« poprzedni następny »
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Witaj w Królestwie Skarlandu. Zaloguj się lub zarejestruj.

  Zaloguj się

Poniedziałek, 26 Lut 2018, 15:32:49
 

 
Aktualności: Rejestracja wyłączona. Państwo Skarlandzkie w dniu 8 marca 2017 roku zakończyło swe istnienie,
dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
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Art. 7.
  

Patriarchą może zostać każdy duchowny Kościoła Rotryjsko-Katolcikiego.
  

Art. 8.
  

Konklawe spotyka się raz na sześć miesięcy, a jego obrady są utajnione przed nie-kardynałami. Konklawe trwa tydzień.
  

Art. 9.
  

Przez pierwsze cztery dni kardynałowie mogą zgłaszać swoich kandydatów. Czas ten można skrócić, jeżeli pozostali
kardynałowie zaświadczą, iż nie chcą zgłaszać swych kandydatów. Ponadto, pierwsze cztery dni dają możliwość decyzji
Komisji.

  
Art. 10.

  
Przez pozostałe trzy (lub więcej w przypadku skrócenia czasu zgłaszania kandydatur) dni kardynałowie oddają głosy na
poszczególnych kandydatów (scrutinium). Wtedy też można stosować adorację i inspirację.

  
Art. 11.

  
Każdy kardynał może wstrzymać się od głosu lub zagłosować na jednego z kandydatów.

  
Art. 12.

  
Podczas pierwszej tury głosowania każdy kardynał, którego przywileje nie są w żaden sposób ograniczone, oddaje jeden
głos na wybranego przez siebie kandydata.

  
Art. 13.

  
Jeżeli pierwsza tura głosowania nie wyłoni nowego Patriarchy (tzn. żaden z kandydatów nie uzyska przewagi), następuje
druga tura głosowania. Każdy kardynał może zmienić wtedy swój głos.

  
Art. 14.

  
Jeżeli druga tura głosowania także nie przyniesie rozwiązania, kardynałowie powinni szukać kompromisu (akces). Jeżeli
zajmie im to więcej niż tydzień, Kamerling-Interrex może przedłużyć konklawe jeszcze o tydzień.

  
Art. 15.

  
Jeżeli głosy kardynałów po dwóch tygodniach nie przyniosą rozstrzygnięcia, Patriarchę wybierać będą - spośród
zgłoszonych na początku kandydatów – w referendum wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo Rotryjskie lub
specjalną wizę, nadającą wszystkie prawa obywatelskie. W tym wypadku wszystkie wcześniejsze głosy zostają
anulowane i wszyscy głosują ponownie.

  
Art. 15.

  
Niniejszym traci moc Ustawa o Konklawe

  
 
(-) Sanctitas Vestra Sixtus I

 Summus Pontifex Ecclesiae Universalis,
 Primas Rotriae, Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc

 Zapisane

Jego Wielkoksiążeca i Katolicka Mość,
 Karol II Wawrzyniec de Medici i Zep

 Wielki Książę Toskanii, Książę Florencji, Palestriny i Ferrary, Murcji i Móstoles,
 Król-Męczennik Imperium Skarlandu,

 Gonfalonier Wojsk Patriarszch
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