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tua lne  — na konstytucje i zarządze
nia apostolskie, w ydane przez n a 
szych Poprzedników  i wszelkie inne 
zarządzenia, godne naw et specjalnej 
w zm ianki czy odwołania.

D an w  Rzymie, u św. P iotra, dnia 
8 m aja  1969 roku, szóstego naszego 
Pontyfikatu.

PAW EŁ VI PAP.

35.

KONSTYTUCJA APOSTOLSKA „MISSALE ROMANUM”

promulgująca Mszał Rzymski odnowiony z polecenia 
Powszechnego .Soboru Watykańskiego II

CONSTITUTIO APOSTOLICA

Missae Romanum ex Decreto Concilii Oecumenici Vaticani II 
instauratum promulgatur.

<AAS 61(1969) 217—222)

PAULUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei 
Ad perpetuam rei memoriam

MISSALE ROMANUM, ex decre
to  Concilii T riden ti a Decessore No
stro  S. Pio V anno MDLXX p ro 
m ulgatum  1, nemo non suscipit in 
m ultis iisque m irificis u tilita tis  f ru 
ctibus esse num erandus, qui ex 
eadem  Sacrosancta Synodo in  un i
versam  C hristi Ecclesiam dilapsi 
sunt. P er quattuor enim saecula, non 
modo illud ritu s la tin i sacerdotes 
pro norm a habuerunt, ad  quam  Eu- 
charisticum  Sacrificium  facerent, 
sed sacri etiam  Evaingeffi n u n tii in

PAWEŁ BISKUP

Sługa Slug Bożych 
Na wieczną irzeczy pamiątkę

Je s t rzeczą jasną, że MSZAŁ 
RZYMSKI prom ulgow any 1 w  1570 r. 
na zlecenie Soboru Trydenckiego 
przez naszego Poprzednika św. 
P iusa V należy wyliczyć wśród 
licznych i to niezwykle skutecznych 
owoców, jak ie  z tego Świętego Sy
nodu w ypłynęły dla całego Kościo
ła. Przez cztery bowiem w ieki nie 
tylko kapłani obrządku łacińskiego 
m ieli go jako norm ę w edług której 
spraw ow ali Ofiarę Eucharystyczną, 
lecz zw iastuni Ewangelii zanieśli go

1 Const. Apost. Quo prim um , die 14 iulii 1570 data.
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omnes fere te rras  invexerunt. In 
num eri p rae terea  sanctissim i viri 
anim orum  suorum  erga Deum pie
tatem , haustis ex eo sive S acrarum  
Scrip turarum  lectionibus sive p re 
cationibus, copiosius aluerunt, qua
rum  praecipuam  partem  sanctus 
G regorius M agnus in  certum  diges
sera t ordinem.

Sed ex quo tem pore latius in 
Christiana plebe increbescere et in 
valescere coepit sacrae fovendae li- 
tu rg iae studium , quod, de Deces
soris N ostri ven. rec. P ii X II sen
ten tia  ostendere visum  est, aeque 
providentia Dei erga huius aetatis 
homines propensissim ae voluntatis 
indicium, atque Sancti S p iritus per 
Ecclesiam suam  salu tiferum  tran s i
tum  2, palam  p arite r  elux it M issa- 
lis Rom ani form ulas tum  aliquate
nus recognoscendas tum  accessioni
bus esse locupletandas. Qui rei fa 
ciendae initium  idem Decessor No
ster a ttu lit Vigilia paschali e t O r
dinis H ebdom adae Sanctae in stau ra
tis 3, qui proinde prim um  quasi 
gradum  posuit ad Missale Rom anum  
novis huius tem poris anim i sensi
bus accom modatum.

Recens autem  Concilium Oecu- 
menicum V aticanum  II, edita Con
stitu tione a verbis „Sacrosanctum  
Concilium ” incipiente, generalis re 
novationis M issalis Rom ani funda-

p raw ie do wszystkich zakątków  zie
mi. Ponadto bardzo liczne św iątobli
we osoby obficie karm iły  swoją po
bożność skierow aną ku Bogu, czer
piąc z niego czy to teksty  P ism a św. 
czy m odlitwy, których główną część 
uporządkow ał św. Grzegorz Wielki.

Odkąd w szakże zaczęła w śród 
ludu chrześcijańskiego w zrastać 
i um acniać się dążność do zgłębia
n ia  św iętej liturgii, co Poprzednik 
nasz ś.p. P ius X II nazw ał zarówno 
ujaw nieniem  się najłaskaw szej w oli 
Bożej względem ludzi tych czasów, 
jak  i zbawczym przejściem  Ducha 
św. przez swój K ościół2 — w tedy 
stało się również zrozum iałym , że 
należy nieco odnowić treść Mszału 
Rzymskiego, a także nieco w zboga
cić nową treścią. Początek realizacji 
tego zam ierzenia dał tenże Nasz Po
przednik, dokonując odnowy Wigilii 
Paschalnej i W ielkiego T ygodn ia3, 
przez co uczynił jak gdyby p ierw 
szy ■ krok w dostosowaniu M szału 
Rzymskiego do współczesnej m en
talności.

N iedawny zaś Sobór Powszechny 
W atykański II, przez w ydanie K on
sty tucji zaczynającej się od słów: 
„Sacrosanctum  Concilium ” dał pod
staw y dla ogólnej reform y Mszału 
Rzymskiego, postanaw iając, ażeby 
najp ierw  „tak odnowić teksty  i ob
rzędy, by jaśniej w yrażały św ięte

2 Cf. P ius X II, A llocutio iis, qui prim o conventui ex omni natione 
de L iturg ia  pastorali, Assisii habito, in te rfuerun t, die 22 sept. 1956: 
A.A.S. 48(1956) p. 712.

3 Cf. S. Congr. R ituum , D ecretum  generale Dominicae R esurrectio
nis, die 9 febr. 1951 A.A.S. 43(1951) pp. 128 ss.; Decretum  generale 
M axim a redem ptionis nostrae m ysteria, 16 nov. 1955: A.A.S. 47(1955) 
pp. 838 ss.
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m enta locavit: statuens, u t prim um  
„tex tus et r itu s  ita o rd in aren tu r, ut 
sancta, quae significarent, clarius 
exp rim eren t” 4; u t „Ordo M issae ita 
recognosceretur, u t singularum  p a r
tium  propria  ratio  necnon m utua 
conexio clarius pateren t, atque pia 
et actuosa fidelium  participatio  fa 
cilior red d e re tu r” 5, tu m  u t „quo di
tio r m ensa Verbi Dei p a ra re tu r  -fi
delibus, thesauri biblici largius ape
r ire n tu r” 6; u t postrem o „novus r i
tus concelebrationis conficeretur, 
Pontificali e t Missali Romano inse
rendus” 7.

A ttam en huiusm odi M issalis re 
novatio  nequaquam  ex im proviso 
inducta pu tanda est; cum ad eam 
haud dubie viam m un ierin t progre
ssiones in  disciplinis liturgicis, p ro
xim is hisce quattuo r saeculis, fac
tae. Nam si, post Concilium Tri- 
dentinum  celebratum , ad Missalis 
Rom ani recognitionem  non parum  
ad iuvarun t evoluti et inspecti „ve
tusti B ibliothecae V aticanae allique 
undique conquisiti codices”, u ti con
firm a tu r  C onstitutione Apostolica 
„Quo p rim um ” a Decessore Nostro
S. Pio V data, posthaec nim irum  
hinc vetustissim i liturgici fontes et 
rep e rti e t foras emissi sunt, hinc 
litu rg icae O rientalis Ecclesiae fo r
m ulae altius sun t investigatae; ita 
u t op taren t m ulti, u t huius generis 
cum  doctrinae tum  pietatis clivi- 
tiae, non modo in tabu lario rum  te -

tajem nice, których są znakiem ” 4, 
a następnie, aby „Porządek Mszy 
św.” tak  przepracow ać, by w yraźniej 
uwidocznić w łaściw e znaczenie 
i w zajem ny związek poszczególnych 
części, a w iernym  bardziej ułatw ić 
czynny i pobożny udział” 5, a także, 
ażeby „obficiej zastawić dla w ier
nych stół Słowa Bożego przez szer
sze otworzenie skarbca biblijnego.6 
i wreszcie, ażeby „ułożyć nowy 
obrzęd koncelebry i zamieścić go 
w  Pontyfikale i Mszale rzym skim ” 7.

Nie można jednak  sądzić, że tego 
rodzaju odnowa Mszału rzymskiego 
została przeprow adzona w  sposób 
zupełnie nieoczekiwany. Nie ulega 
w ątpliwości, że przygotowały dla 
n iej drogę dyscypliny liturgiczne, 
jak ie  wypracow ano w  tych osta t
nich czterech w iekach. Jak  bowiem 
po odbyciu Soboru Trydenckiego 
gdy przystąpiono do reform y Msza
łu rzymskiego okazały się niem ałą 
pomocą w ydobyte i przestudiow ane 
sta re  księgi (kodeksy) znajdujące się 
w  Bibliotece W atykańskiej i w  in
nych miejscach, co stw ierdza nasz 
Poprzednik św. P ius V w  K onsty
tucji Apostolskiej „Quo p rim um ”, 
tak  potem  zarówno te najstarsze 
źródła liturgiczne zostały odkryte 
i w ydobyte na światło dzienne, jak  
i liturgiczne form uły Kościoła 
W schodniego zostały głębiej przea
nalizowane. I w  ten sposób stało 
się zadość życzeniu w ielu, by tego

4 Cone. Vat. II, Const, de Sacra L iturgia, Sacrosanctum  Concilium, 
η. 21: A.A.S. 56(1964) p. 106.

5 Cf. ibid., η. 50, p. 114.
6 Cf. ibd., n. 51, p. 114.
7 Cf. ibid., n. 56, p. 115.
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nebris non iacerent, sed e contrario  
in lucem  pro la tae  Christianorum  
m entes anim osque illu stra ren t e t 
pascerent.

Nunc vero, u t novam  Missalis 
Rom ani com positionem , sum m is sa l
tem  lineam entis, quasi p raefin ia
m us, in  prim is anim advertim us, 
Institu tione G enerali, qua in  libro 
tam quam  prooem io usi sum us, novas 
norm as Eucharistici Sacrificii cele
b randi proponi, sive quoad ritus 
persolvendos et officia uniuscuius
que astan tis e t particip is propria , 
sive quoad suppellectiles et loca re i 
d ivinae peragendae necessaria.

P raecipua instau ration is novitas 
in  Precatione Eucharistica, quam  
vocant, versari aestim anda est. 
Quam vis enim in rom ano r itu  p ri
m a eiusdem  Precationis pars, hoc 
est p raefatio , varias, saeculis vol
ventibus, susceperit form ulas, a lte 
ra  tam en pars, quam  Canonem  Ac
tionis appellabant, per illud tempus, 
quod a IV ad V saeculum  actum  
est, im m utabilem  indu it form am ; 
cum e contrario , L iturgiae O rien ta
les in ipsas A naphoras quandam  v a
rie ta tem  reciperent. Hac autem  in 
re  p rae terquam  quod P recatio  eu 
charistica aucta est copia p rae fa
tionum , vel ex antiquiore Rom anae 
Ecclesiae trad itione sum ptarum , vel 
nunc prim um  com positarum , quibus 
e t peculiares partes m ysterii fidei 
clarius patefieren t, e t p lu ra  uberio- 
raque gratias . agendi argum enta 
p raeberen tu r, p rae terea  u t eidem 
P recation i tres  novi Canones ad 
deren tu r statu im us. A ttam en sive 
u t pastoralibus, quas nom inant, r a 
tionibus consuleretur, sive u t con-

rodzaju  bogactw a tak  nauki jak 
i pobożności nie tylko nie leżały 
w  cieniu archiw um , lecz przeciw 
nie, w ydobyte n a  św iatło dzienne, 
oświecały i karm iły  um ysły oraz 
serca chrześcijan.

Obecnie zaś, gdy przynajm niej 
w  ogólnych zarysach podajem y no
w y układ  Mszału Rzymskiego, za
troszczyliśm y się najp ierw  o to, by 
w  Ogólnym W prowadzeniu, k tóre 
zamieszczamy w  nowym w ydaniu 
jako w stęp, podać nowe przepisy 
dotyczące odpraw iania E ucharysty
cznej Ofiary, czy w  zakresie speł
n iania obrzędów i funkcji w łaści
w ych dla każdego z asystujących 
i uczestniczących, czy to gdy idzie 
o sprzęty liturgiczne i m iejsce po
trzebne do spraw ow ania służby Bo
żej.

Należy stw ierdzić, że zasadniczą 
nowością są pew ne zm iany w  Mo
dlitw ie Eucharystycznej. Chociaż 
bowiem pierw sza część tej M odli
tw y, czyli prefacja, różne przyjm o
w ała w  ciągu w ieków  form uły 
w . obrządku rzym skim , to jednak  
druga część zw ana K anonem  za- 
chęw ała w  niezm iennej form ie to, 
co się zostało ustalone od IV do 
V w., podczas gdy L iturgie wschod
nie w prow adziły pew ne zm iany na
w et do sam ych słów konsekracji. 
Gdy chodzi o w spom niane powyżej 
zm iany, to obok w łączenia do Mo
dlitw y eucharystycznej nowych p re 
facji, czy to przejętych ze s ta re j 
tradycji kościoła rzymskiego, czy też 
obecnie ułożonych, przez ćo jaśniej 
m ają być ukazane niektóre m om en
ty  tajem nicy w iary  i przedstaw ione 
liczne i bogate rac je  siadania dzięk-

14 — P ra w o  K anon iczn e  N r 3—4/70
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celebratio  expeditius procederet, 
iussim us verba dominica in  quali
bet Canonis form ula una eadem que 
esse. Itaque in  quavis P recatione 
eucharistica illa sic p ro ferri volu
mus: supra panem : „Accipite et
m anducate ex hoc omnes: Hoc est 
enim  Corpus meum, quod pro  vobis 
tra d e tu r” ; e t supra calicem: „Acci
p ite  e t b ib ite ex eo omnes: Hic est 
enim  calix Sanguinis m ei novi et 
ae tern i testam enti, qui pro vobis et 
pro  m ultis effundetu r in  rem issio
nem  peccatorum . Hoc facite in 
m eam  com m em orationem ”. Verba 
autem  „M ysterium  fidei”, de con
te x tu  verborum  C hristi Domini de
ducta, atque a sacerdote prolata, ad 
fidelium  acclam ationem  veluti adi
tum  aperiunt.

Quoad O rdinem  Missae, „ritus, 
p robe se rv a ta  eorum  substantia , 
sim pliciores facti su n t” 8. Ea nam 
que praeterm issa sunt, „quae tem 
porum  decursu duplicata fuerun t 
vel m inus u tilite r  add ita” ·, p rae 
sertim  circa ritu s  oblationis panis 
e t vini, e t circa ritu s  fractionis p a
nis e t Communionis.

Huc accedit quod „restituun tu r 
ad pristinam  sanctorum  P atrum  
norm am  nonnulla quae tem porum  
in iu ra  deciderunt” 10; cuius generis 
sun t h o m ilia11 e t oratio  un iversa
lis seu fidelium  et ritu s  paeniten- 
tia lis seu reconciliationis cum Deo

czynienia — zadecydowaliśm y o w łą
czeniu do M odlitwy eucharystycznej 
trzech nowych Kanonów, Jednakże, 
m ając na uwadze tak  racje  duszpa
stersk ie jak  i uspraw nienie konce
lebry, zarządziliśm y, by słowa P ań 
skie były te sam e w  każdym  K a
nonie. Chcemy zatem , by te  słowa 
w  każdej M odlitwie eucharystycz
nej brzm iały w  następujący sposób: 
nad chlebem: „Bierzcie i jedzcie
z tego wszyscy: To jest bowiem 
Ciało moje, k tóre za w as będzie, 
w ydane”; oraz nad kielichem : 
„Bierzcie i p ijcie z niego wszyscy: 
To je s t bowiem kielich K rw i m ojej, 
Nowego i wiecznego Przym ierza, 
k tó ra  za was i za w ielu będzie w y
lana na odpuszczenie grzechów. To 
czyńcie na m oją pam iątkę”. Słowa 
zaś „Tajem nica w iary”, wyłączone 
z kontekstu  słów C hrystusa P ana 
i w ypow iedziane później przez k a 
płana, stanow ią w stęp do aklam acji 
ze strony wiernych.

Gdy chodzi o „Porządek Mszy”, 
to „uproszczono Obrzędy, zachow ując 
ich isto tę” 8. Opuszczono mianowicie 
to, co „z biegiem czasu stało  się 
pow tórzeniem  lub dodatkiem  bez 
większej korzyści” ·, zwłaszcza 
w  ofiarow aniu chleba i w ina oraz 
W obrzędzie łam ania chleba i Ko
m unii św.

N astępnie stosownie do pierw otnej 
tradycji Ojców Kościoła „przyw ró-

8 Cf. Cone. Vat. II, Const, de Sacra L iturgia, Sacrosanctum  Conci
lium , η. 50: A.A.S. 56(1964) p. 114.

8 Cf. ibid. n. 50„ p. 114.
10 Cf. ibid., n. 52, p. 114.
11 Cf. ibid., n. 52, p. 114.
12 Cf. ibid., n. 52, p. 114.
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et cum fra tribus, initio M issae pe
ragendus: cui, u t oportebat, suum 
redditum  est mom entum .

Ad haec, iu x ta  illud Concilii 
V aticani II  p raescrip tum , quo p rae 
cip iebatur „ut in tra  p raestitu tum  
annorum  spatium , p raestan tio r pars 
S crip tu rarum  Sanctarum  populo le 
g ere tu r” 15, to tum  lectionum  cor
pus diebus dominicis legendarum , 
in  trium  annorum  ordinem  tribu tum  
est. P rae te rea  diebus u tcum que fe 
stis, lectioni Epistu lae et Evangelii 
à lia praeponitur, ex V eteri T esta
m ento, vel, tem pore paschali, ex 
Actibus A postolorum  sum pta. Hac 
enim  adhib ita  ratione, enucleatius 
m ysterii sa lu tis continuus proces
sus illu stra tu r, verbis Dei revelatis 
dem onstratus. Quae am plissim a lec
tionum  biblicarum  copia, qua die
bus festis p raestan tio r S acrarum  
S crip tu rarum  pars fidelibus propo
n itu r, accessione profecto com pletur 
re liquarum  librorum  sacrorum  p a r
tium , quae diebus profestis reci
tan tu r.

Quae sane om nia hoc modo or
d inata sunt, u t m agis ac m agis in 
christifidelibus ea verb i Dei fa 
mes 14 exstim uletur, qua, S piritu  
Sancto duce, novi foederis populus 
ad perfectam  Ecclesiae un itatem  
velu ti u rgeri v ideatur. Hisce item  
compositis, illud etiam  vehem enter 
fore confidim us, u t sacerdotes et 
fideles sim ul sanctius anim um  suum  
ad Cenam  Domini p raeparen t, si
m ul, Sacras S crip turas altius m edi-

cono pew ne elem enty, opuszczone 
w  ciągu w ieków ” 10, tak ie jak  ho
m ilia u , m odlitw a powszechna czyli 
w ie rn y c h 11 oraz obrzęd pokutny, 
czyli pojednania z Bogiem i braćm i, 
dokonyw any n a  początku Mszy św.: 
k tórem u słusznie przywrócono w ła
ściwe m u znaczenie.

Zgodnie z zarządzeniem  Soboru 
W atykańskiego II, by „w ustalonym  
przeciągu la t odczytywać w iernym  
w ażniejsze części P ism a św.” ls, cały 
układ  czytań niedzielnych rozłożono 
na trzy  la ta. Ponadto  w  dni św ią
teczne poprzedzono czytanie Episto
ły i Ew angelii nowym czytaniem  
zaczerpniętym  ze Starego T esta
m entu  lub — w  okresie w ielka
nocnym  — czytaniem  Dziejów Apo
stolskich. W ten  sposób ukazuje się 
lepiej ciągły p lan  ta jem nicy  zba
wienia, poparty  objawionym  Sło
wem  Bożym. Ta w ielka obfitość 
czytań biblijnych, dzięki k tó rej 
p rzedstaw ia się w iernym  w  dni 
św iąteczne w ażniejsze części P ism a 
św. zostaje uzupełniony częściami 
z innych ksiąg św iętych, czytanych 
w  dni powszednie.

W szystko to  zaś ułożono w  ten  
sposób, ażeby u w iernych obudzić 
coraz bardziej tak ie  p rag n ien ie14 
Słowa Bożego, dzięki którem u lud 
nowego przym ierza byłby p rzyna
glany pod przew odnictw em  Ducha 
Świętego do osiągnięcia doskonałej 
jedności Kościoła. Ułożywszy tak  te  
rzeczy w yrażam y tak ie  m ocne prze
konanie, że zarów no kap łan i jak

«  Cf. ibid., η. 51, p. 114. 
14 Cf. Amos 8, 11.
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ta ti, verbis Domini uberius in  dies 
a lan tu r. Exinde denique sequetur, 
u t, iux ta  Concilii V aticani II m o
nita , divinae litte rae  sive quasi qui
dam  sp iritualis v itae  fons perennis, 
sive praecipuum  christianae doctri
nae tradendae argum entum , sive 
dem um  cuiusvis theologiae in stitu 
tionis m edulla ab om nibus habean
tu r.

V erum tam en in  hac Missalis Ro
m ani instauratione, non solum tres, 
de quibus adhuc dixim us, partes, 
hoc est P recatio  eucharistica, Ordo 
M issae et Ordo lectionum , m utatae 
sunt, sed ceterae etiam , in quibus 
idem  constat, recognitae et valde 
varia tae  sunt, id est: Tem porale, 
Sanctorale, Commune Sanctorum , 
M issae rituales e t M issae votivae, 
quae vocant. In quibus peculiaris 
quaedem  diligentia ad orationes 
adhib ita  est, quae non solum nu 
m ero auctae sunt, u t novis horum  
tem porum  necessitatibus novae re 
sponderent, sed etiam  vetustissim ae 
ad antiquorum  tex tum  redditae. 
Ex quo factum  est, u t singulis 
praecipuorum  tem porum  liturgico- 
ru m  feriis, scilicet A dventus, N ati
v ita tis , Q uadragesim ae et Paschae, 
diversa cotidie ad iceretur oratio.

Quod reliquum  est, licet textus 
G radualis Rom ani, ad cantum  sa l
tem  quod attine t, non fu erit m u
ta tu s , tam en, facilioris intellectus 
gra tia , tum  psalm us ille responso- 
rius, de quo S. A ugustinus et S. Leo 
saepe com m em orant, tum  antipho- 
nae ad in tro itum  et ad com munio
nem  in Missis lectis adhibendae, 
p ro  opportunitate, in stau ra ta  sunt.

A d extrem um , ex iis quae hacte-

i w ierni, w  sposób bardziej święty 
przygotują swoją duszę na Wiecze
rzę P ańską i w nikając głębiej 
w  Święte Księgi, będą z czasem co
raz obficiej karm ić się Słowem 
Pańskim . Na skutek tego wszyscy 
będą uw ażali Pism o św. — zgodnie 
ze w skazaniam i Soboru W atykań
skiego II — już to  jako wieczyste 
źródło duchowego życia, już  to jako 
główną podstaw ę w  przekazyw aniu 
ęhrześcijańskiej nauki, czy wreszcie 
jako natchnienie wszelkiego naucza
nia teologicznego.

Jednakże w  om awianym  odno
w ieniu Mszału rzymskiego uległy 
zm ianie nie tylko trzy  w spom niane 
części a mianowicie M odlitwa eu
charystyczna, Porządek Mszy i P o
rządek czytań, lecz także inne 
części — o których należy to samo 
powiedzieć — zostały zreform ow ane 
i bardzo zmienione. Dotyczy to: 
Mszy okresowych, Mszy o Świętych 
w łasnych, Mszy o Świętych w spól
nych, Mszy obrzędowych i Mszy 
wotywnych. Specjalny nacisk po
łożono na oracje, których nie tylko 
liczbę zwiększono, by odpowiadały 
współczesnym potrzebom, lecz także 
starożytnym  oracjom  przywrócono 
tekst pierw otny. W ten sposób stało 
się rzeczą możliwą, ażeby poszcze
gólne ferie głównych okresów  litu r
gicznych, tj. A dw entu, Bożego N a
rodzenia, W. Postu i W ielkiejnocy 
OTrzymały codziennie w łasną orację.

Jeżeli chodzi o inne części, to cho
ciaż tekst G raduału  rzymskiego — 
przynajm niej gdy chodzi o śpiew — 
nie został zmieniony, to  jednak 
w  celu u łatw ienia zrozum ienia, do
konano odnowy zarówno psalm u re -
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nus de novo M issali Rom ano expo
suim us quiddam  nunc cogere et 
efficere placet. Cum Decessor Nos
te r  S. P ius V principem  Missalis 
Rom ani editionem  prom ulgavit, illud 
velu ti quodam  un ita tis  liturgicae 
instrum entum  idem que tam quam  
genuini reliqiosique cultus in Ec
clesia m onum entum  Christiano po
pulo repraesen tav it. H aud secus 
Nos, etsi, de praescrip to  Concilii 
Vaticani II, in  novum  M issale „le
gitim as varie ta tes et ap tationes” 15 
ascivimus, nihilo tam en secius fore 
confidim us, u t hoc ipsum  a chri- 
stifidelibus quasi subsidium  ad m u
tuam  omnium unita tem  testandam  
confirm andam que accip iatur, utpo- 
te  cuius ope, in  to t v arie ta te  lingu
arum , una eadem que cunctorum  
precatio  ad caelestem  P atrem , per 
sum m um  Pontificem  nostrum  Iesum  
C hristum , in  S p iritu  Sancto, quovi 
tu re  frang ran tio r ascendat.

N ostra haec autem  s ta tu ta  et 
p raescrip ta  nunc et in  posterum  
firm a et efficacia esse et fore vo
lum us, non obstantibus, quatenus 
opus sit, Constitutionibus e t O rdi
nationibus Apostolicis a Decesso
ribus N ostris editis, ceterisque p ra e 
scrip tionibus eiam  pecu lia ri m en
tione et derogatione dignis.

D atum  Romae, apud S. P etrum , 
die I II  aprilis, in  Cena Domini 
N.I.C., anno MCM LXIX; P ontifica
tus N ostri sexto.

PAULUS PP. VI

sponsoryjnego, o k tórym  często 
w spom ina św. A ugustyn i św. Leon 
W. oraz antyfon n a  w ejście i K o
m unię św. używ anych w e Mszach 
św. czytanych.

Pragniem y w  końcu n iektóre 
z tych rzeczy, jak ie  dotychczas 
przedstaw iliśm y na tem at Mszału 
rzym skiego zarządzić i w prow adzić 
w  życie. Gdy nasz Poprzednik, św. 
P ius V prom ulgow ał główne (pierw 
sze) w ydanie M szału rzymskiego, to  
p rzedstaw ił go ludow i chrześcijań
skiem u jako  swego rodzaju  narzę
dzie jedności liturgicznej i jako  
św iadectw o (dokument) autentycz
nego i religijnego k u ltu  w  Kościele. 
Nie inaczej i My: gdy na sku tek  za
rządzenia Soboru W atykańskiego II  
w łączyliśm y do nowego M szału 
rzymskiego „praw ne zm iany i przy
stosow ania” 15 — nie m niejszą w y
rażam y nadzieję, że zostanie on 
p rzejęty  przez chrześcijan jako  po
moc do św iadczenia i um acniania 
w zajem nej jedności w szystkich, po
nieważ przy  jego pomocy, w  tak  
w ielkiej różnorodności języków, jed 
n a  i ta  sam a m odlitw a w onniejsza 
od jakiegokolw iek kadzid ła będzie 
zanoszona do Ojca Niebieskiego 
przez naszego najwyższego K apłana 
Jezusa C hrystusa w  D uchu Świę
tym .

Chcemy zaś, aby te  nasze przepisy 
i zarządzenia posiadały obecnie 
i w  przyszłości sw oje zatw ierdzenie 
i skuteczność, bez względu, gdy to  
jest aktualne, na przeciw ne K on-

15 Cf. Cone. Vatic. II, Const, de Sacra L itu rg ia Sacrosanctum  Con
cilium, nn. 38—40 A.A.S. 56(1964) p. 110.
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sty tucje i zarządzenia w ydane przez 
naszych Poprzedników  i wszelkie 
inne przepisy, chociażby były godne 
szczególnej w zm ianki i odwołania.

D an w  Rzymie, u św. P iotra, 
dnia 3 kw ietnia, tj. w  W. Czwartek, 
1969 r., szóstego naszego pontyfi
katu.

PAW EŁ VI PP.

36

DEKRET KONGREGACJI OBRZĘDÓW

promulgujący nowy „Porządek Mszy św.” i Wprowadzenie Ogólne 
do Mszału Rzymskiego (6. IV. 1969 r.)

(Ordo M issae — editio typica, 5)

37

WPROWADZENIE OGÓLNE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO

INSTITUTIO GENERALIS M ISSALIS ROMANI 
(Ordo Missae, j.w., 13—76)

Jest to  bardzo obszerny dokum ent, zaw ierający przepisy praw no- 
-liturgiczne dotyczące sposobu odpraw iania Mszy św., a także m iejsca 
odpaw iania, szat liturgicznych itp. Jest zamieszczony w  całości w  „Po
soborowym P raw odaw stw ie K ościelnym ”.

38.

MOTU PROPRIO „M YSTERII PASCHALIS”

promulgujące przepisy powszechne dotyczące roku liturgicznego 
i ogólny nowy Kalendarz Rzymski.

LITTERAE APOSTOLI С AE MOTU PROPRIO DATAE

Normae universales de anno liturgico et novum Calendarium  
Romanum generale approbantur.

(AAS 61(1969) 222—226)

PAULUS PP. VI PAP. PAW EŁ VI

M YSTERII PASCHALIS celebra- SOBOR W ATYKAŃSKI II  jasno 
tionem  potissim um  habere in  re li- nas poucza, że spraw ow anie ta jem - 
gioso Christianorum  cultu  m om en- nicy paschalnej m a zasadnicze zna-


