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Ex S. Congregatione Rituum

1. Deputandi sacerdotes, si fieri 
potest in aliqua dignitate constitutos 
ad altaria immobilia fixa conse
cranda, servatis ritu et formula 
Pontificalis Romani recogniti.

III

2. Benedicendi sacra olea cum eo 
presbyterorum et sacrorum mini
strorum numero, qui pro locis re- 
rumque adiunctis reperiri poterint, 
Feria V in Coena Domini.

3. Celebrandi Missam de requie 
IV classis, seu cotidianam, semel in 
hebdomada ab Ordinario in pro
prio oratorio, dummodo non occur
ra t dies liturgicus I vel II classis, 
et excepto toto Adventus et Qua
dragesimae tempore.

III
Kongregacja Obrzędów

1. Delegowania kapłanów — po
siadających wedle możności jakąś 
godność kościelną — do konsekro
wania ołtarzy stałych, z zachowa
niem obrzędu i formuły zawartej 
w odnowionym Pontyfikale Rzym
skim.

2. Święcenia olejów w W. Czwar
tek w asyście tylu kapłanów i usłu
gujących, ilu można mieć w danych 
okolicznościach.

3. Odprawiania przez ordynariu
sza we własnej kaplicy raz w ty
godniu Mszy św. żałobnej IV klasy 
czyli codziennej, byleby nie przy
padał dzień liturgiczny I lub II kla
sy i z wyjątkiem całego okresu 
Adwentu i W. Postu.
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INSTRUKCJA KONGREGACJI OBRZĘDÓW 
dotycząca organizowania nabożeństw na cześć Świętego lub 

Błogosławionego w  ciągu roku po Kanonizacji lub Beatyfikacji

INSTRUCTIO

De celebrationibus quae in honorem alicuius Sancti vel Beati intra
annum a Canomzatione ve

(AAS 60

1. Ad solemnia, quae in honorem 
alicuius Sancti vel Beati, intra an
num a Canonizatione vel Beatifica- 
tione celebrari et per triduum pe
ragi solent, requiritur peculiare 
indultum Sacrae Rituum Congrega
tionis (Codex Rubricarum, n. 338 
a 339).

Beatificatione peragi solent
(1968) 602)

1. Potrzebny jest specjalny in
duit Kongregacji Obrzędów na zor
ganizowanie nabożeństw na cześć 
jakiógoś Świętego lub Błogosławio
nego, jakie zwykło się urządzać 
w ciągu roku i przez triduum po 
Kanonizacji lub Beatyfikacji (Ko
deks Rubryk, n. 338 a. 339).
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2. Singulis diebus horum sollem
nium perm ittuntur Missae Votivae 
de novo Sancto vel Beato, omnibus 
diebus liturgicis, iis tantum  ex
ceptis, quae in tabella praecedentiae 
sub numeris 1—10 recensentur 
(Codex Rubricarum, n. .91); ex
ceptis insuper feriis Quadragesimae 
et feriis Adventus a die 17 ad diem 
23 decembris.

Hae Missae dicuntur cum Gloria, 
sed sine Credo, nisi occurrat dies 
dominica vel festum de praecepto, 
aut magnus habeatur populi con
cursus.

3. Cotidie, tempore horum sol
lemnium, celebrari possunt Ves
perae de novo Sancto vel Beato, 
sine commemorationibus, hae Ves
perae valent ad satisfaciendum di
vini Officii obligationi quoad Ves
perae eiusdem diei.

Prohibentur tamen diebus sub. 
nn. 1—10 in tabella praecendentiae 
recensitis (Codex Rubricarum, n"91), 
et insuper feriis Quadragesimae et 
feriis Adventus a die 17 ad diem 
23 decembris.

4. Ultimo harum celebrationum 
die, laudabiliter solemnia conclu
duntur hymno „Te Deum” et bene
dictione cum sanctissimo Sacra
mento.

5. SACRA PAENITENTIARIA 
APOSTOLICA, ad venerationem et 
pietatem in novos Sanctos vel Bea
tos impensius fovendas, christifi- 
delibus qui, confessi, sacra Synaxi 
refecti et ad mentem Summi Ponti
ficis Pater et Ave vel quamlibet 
aliam orationem recitantes, eccle
sias vel publica oratoria, in quibus 
solemnia in eorum honorem pera-

2. W poszczególne dni tych uro
czystości można odprawiać Msze 
św. wotywne o nowym Świętym lub 
Błogosławionym we wszystkie dni 
liturgiczne, z wyłączeniem tylko 
tych, które są wyliczone w nn. 1—10 
tabeli precedencji (Kodeks Rubryk, 
n. 91). Wyjmuje się ponadto ferie 
W. Postu i Adwentu od dnia 17 do 
23 grudnia.

Powyższe Msze św. mają „Chwa
ła na wysokości”, lecz nie mają 
„Wierzę”, chyba że przypada nie
dziela lub święto nakazane albo ma 
miejsce duży napływ wiernych.

3. W czasie uroczystości można 
odprawiać codziennie nieszpory
0 nowym Świętym lub Błogosławio
nym, pomijając wspomnienia. Ta
kie nieszpory zastępują nieszpory 
dnia, gdy chodzi o zadośćuczynienie 
obowiązkowi brewiarza.

Nie można ich jednak odprawiać 
w dniach wyliczonych pod nn. 1—10 
w tabeli precedencji (Kodeks Ru
bryk, n. 91) oraz w ferie W. Postu 
jak również w ferie Adwentu od 
dnia 17 do 23 grudnia.

4. W ostatnim dniu uroczystości 
kończy się hymnem „Ciebie Boga”
1 błogosławieństwem Najśw. Sa
kramentu.

5. PENITENCJARIA APOSTOL
SKA, mając na uwadze większy 
rozwój czci i pobożności względem 
nowych Świętych lub Błogosławio
nych udziela jednorazowo odpustu 
zupełnego wiernym, którzy wyspo
wiadani i posileni Komunią św. oraz 
odmówiwszy w intencjach Ojca św. 
„Ojcze nasz” i „Zdrowaś”, ewen
tualnie jakąkolwiek inną modlitwę,
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guntur, devote visitent ibique Pater 
et Credo recitent, plenariam indul
gentiam semel acquirendam benigne 
concedit; iis vero, qui saltem corde 
contrito, eodem temporis spatio, 
praefatam  visitationem pie peragant, 
partialem  indulgentiam largitur.

Die 12 septembris 1968.

Benno Card. Gut. Praefectus 
t  F. Antonelli, Archiep. tit. Idicren. 

Secretarius

nawiedzą pobożnie kościół lub ka
plicę, w których odbywają się uro
czystości na ich cześć i odmówią 
tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”. Tym 
zaś, którzy przynajmniej z sercem 
skruszonym dokonają pobożnie 
w tym samym czasie wspomnianego 
nawiedzenia, udziela się odpustu 
cząstkowego.

Dnia 12 września 1968 r.

Benno Kard. Gut, Prefekt 
t  F. Antonelli, Arcbp tyt. Idykry.

Sekretarz
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SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH 
Dialog wierzących z niewierzącymi

(AAS 60 (1968) 692—704)

Documentum quod Secretariatus 
pro non credentibus nunc publici 
iuris facit, eo tendit ut, iuxta 
ipsius Secretariatus indolem, * dia
logus inter credentes et non cre
dentes et promoveatur et ad bo
num exitum ducatur iuxta naturam 
propriam dialogi. Proinde conside
rationes fiunt ad dialogi naturam  
recte explicandam, quatenus dia
logus distinguitur ab aliis formis 
commercii inter credentes et non 
credentes, simulque condiciones es
sentiales dialogi declarantur ac 
praecipuae normae inde manantes 
proponuntur.

Dokument publikowany obecnie 
przez Sekretariat dla niewierzących 
ma to na uwadze, żeby — zgodnie 
z charakterem samego Sekretaria
tu * — podejmować dialog między 
wierzącymi i niewierzącymi i do
prowadzić go do pomyślnego skutku, 
jak tego domaga się sama natura 
dialogu. Stąd podejmuje się roz
ważania w celu właściwego wyjaś
nienia natury (istoty) dialogu, usta
lenia w czym różni się dialog od 
innych form kontaktowania się wie
rzących i niewierzących oraz jedno
cześnie ustala się istotne warunki 
dialogu i przedstawia wypływające 
stąd zasadnicze .normy.

* „Secretariatus pro non credentibus Praesidem habet S.R E. Car
dinalem, juvantibus Praelato Secretario et Subsecretario, et constat 
ex quibusdam Cardinalibus et Episcopis a Summo Pontifice nomina
tis, quibus accedunt Consultatores ex toto Orbe electi.

Secretariatus, probante Summo Pontifice, in atheismi studium 
incumbit, u t eius diversas rationes intimius exploret et, quoad fieri


