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POSTANOWIENIE EPISKOPATU POLSKI 

wprowadzające do Litanii Loretańskiej wezwanie 
„MATER ECCLESIAE”

Episkopat Polski, obradujący na III Konferencji P lenarnej w W ar
szawie, biorąc pod uwagę
1) Memoriał Episkopatu Polski, złożony Ojcu św. Pawłowi VI w czasie- 

Soboru Watykańskiego II,
2) Pozytywne głosy wielu Ojców soborowych,
3) Deklarację Ojca św. Pawła VI, dokonaną na zakończenie III Sesji

Soborowej, dnia 21. XI. 1964 r.,
4) Naukę Konstytucji dogmatycznej o Kościele, zawartą w VIII roz

dziale o obecności Maryi w M isterium Chrystusa i Kościoła.
5) Tytuł „Mater Ecclesiae” — w Credo Pawła VI,
6) Wywody zawarte w listach Episkopatu Polski do Stolicy św.,
7) Przykłady niektórych zgromadzeń zakonnych,
8) Prośby społeczeństwa katolickiego w Polsce,
postanawia: na większą chwałę Boga w Trójcy św. Jedynego, dla peł
niejszego rozumienia nauki Soboru o Kościele, dla pełniejszego dobra 
duchowego Ludu Bożego —

Wprowadzić do Litanii Loretańskiej w Polsce wezwanie „M-ater Ec
clesiae — Matko Kościoła” — zaraz po wezwaniu „Mater Salvatoris”. 
Poleca się we wszystkich wydawnictwach katolickich w Polsce, w y
dających Litanię Loretańską drukiem, lub na powielaczach — wpro
wadzić wezwanie „Mater Ecclesiae” — do tekstu.
W czasie odmawiania litanii loretańskiej, należy odtąd dodawać we
zwanie „Mater Ecclesiae”, poczynając od I Niedzieli Adwentu br. 
Warszawa, dnia 23. X. 1968 r.
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PRZEPISY POSTNE 

obowiązujące na terenie Polski

P r y m a s  P o l s k i  N. 4082/66/P.
W naw iązaniu do nowowydanych kościelnych zarządzeń posoboro

wych, mniejszym przypominamy, że przepisy postne, obowiązujące 
wiernych w Polsce, zostały określone w sposób następujący:

W duchu pokuty należy:
1. wstrzymać się od- potraw  mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia . 

i we wszystkie piątki całego roku, o ile nie wypada w nie święto 
obowiązujące,

2. wstrzymać się od potraw mięsnych oraz zachować post ilościowy 
w środę Popielcową i w Wielki Piątek.
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Mając na uwadze powyższe rozporządzenia, których zasadnicze za
chowanie obowiązuje w sumieniu, równocześnie uwzględniamy wystę
pujące nadal trudności aprowizacyjne. Dlatego, . przychylając się do 
przedłożonych próśb, na mocy szczególniejszych upoważnień nadanych 
Nam przez Stolicę Apostolską niniejszym:

a) wszystkim stołującym się w zakładach zbiorowego żywienia, w któ
rych nie są przestrzegane kościelne przepisy postne, oraz

b) wszystkim, którzy nie m ają możności czynienia wyboru potraw, 
a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia,

u d z i e l a m y  d y s p e n s y  
od obowiązku wstrzym ania się od pokarmów mięsnych w piątki.

Wymieniona dyspensa nie dotyczy Środy Popielcowej, Wielkiego P ią t
ku i Wigilii Bożego Narodzenia.

Wierni korzystający z dyspensy powinni pomodlić się w  intencji 
Ojca św. oraz złożyć drobną ofiarę do skarbonki z napisem „Jałmużna 
postna” albo spełniać częściej uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.

Dyspensa jest ważna aż do odwołania.
Warszawa, dnia 30 listopada 1966 r.

(—) Stefan Kardynał Wyszyński

24
OGÓLNA DYSPENSA 

zwalniająca duszpasterzy na terenie Polski z obowiązku odprawiania 
Mszy św. za parafian w dni świąteczne nie nakazane 

Dispensatio super onere celebrandi Missas pro populo diebus festis
non de praecepto 

(Z Akt Prym asa Polski)

Cum Decreto S. Congregationis 
Concilii de die 3 Decembris A. D. 
1960 novus index dierum festorum, 
quibus inest obligatio litandi Sac
rum pro populo, editus fuerit, vi
gore specialissimarum faculatum 
a Sancta Sede Nobis tributarum , 
annuentes precibus fere omnium 
Poloniae Antistitum, praesentibus 
litteris — prae oculis quoque ha
bentes necessitatem uniform itatis 
in Polonia — dispensationem super 
onere celebrandi Missas pro popu-

Ponieważ dekretem Kongregacji 
Soboru z dnia 3 grudnia R. P. 1960 
został promulgowany nowy wykaz 
dni świątecznych, w  które istnieje 
obowiązek odprawiania Mszy św. 
za lud — korzystając ze specjal
nych uprawnień przyznanych nam 
przez Stolicę Ap., a przychylając 
się do próśb prawie wszystkich b i
skupów polskich — mając też na 
uwadze konieczność zachowania w 
Polsce pewnej jednolitości — ni
niejszym udzielamy dyspensy od


