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MOTU PROPRIO „ROMANAE DIOECESIS” 

regulujące spraw ę nadaw ania beneficjów  kościelnych w  Rzymie

(30. VI. 1968 r.

(AAS 60/1968/377—381)

50

INSTRUKCJA KONGREGACJI EWANGELIZOWANIA NARODOW 
' CZYLI ROZKRZEW IANIA W IARY 1

dotycząca ulożnia w spółpracy m isyjnej B iskupów  z P apieskim i m isy j
nym i oraz w  zakresie in icjatyw y poszczególnych diecezji na rzecz m isji 

z dnia 24 lu tgo '1969 roku

(AAS 61/1969/276—281)
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INSTRUKCJA KONGREGACJI EWANGELIZOWANIA NARODÓW

usta la jąca  pewne zasady i  norm y dotyczące stosunku między ordy
nariuszam i m iejsca a  In sty tu tam i m isyjnym i na terenach m isyjnych

(24. II. 1969)

(AAS 61/1969/281—287)

52

W SKAZANIA OGÓLNE KONGREGACJI SPRAW DUCHOWIEŃSTWA 

dotyczące duszpasterstw a turystycznego (30. IV. 1969 r.)

(AAS 61/1969/361—384)
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INSTRUKCJA PAPIESKIEGO SEKRETARIATU STANU

dotycząca stro ju , tytu łów  i odznak kardynałów , biskupów  i niższych 
prała tów  (31. III . 1969 r.

(AAS 61/1969/334—340)
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Na podstawie tej Instrukcji sprawa stroju biskupów i prałatów
przedstawia się w  sposób następujący:

\ *

I. Biskupi ‘— strój przepisany:

1. su tanna fioletowa
2. m ucet bez k ap tu ra
3. S utanna czarfta ze sznurkiem , guzikami, dziurkam i i podszewką 

koloru czerwonego (rubinowego)
4. pas jedw abny, fioletowy, z frendzlam i jedwabnym i
5. pończochy fioletowe używane łącznie z fioletową sutanną
6. pończochy czarne używ ane razem  z czarną su tanną codzienną
7. b ire t używany tylko (ze stro jem  chórowym
8. p iuska
9. rok ieta  płócienna lub z podobnego m ateriału

10. krzyż na łańcuchu lub sznurze (na sznurze — gdy są używ ane 
szaty liturigczne lub su tanna fioletowa)

11. kapelusz czarny, pluszowy z obwódką i pom ponam i koloru zie
lonego.

strój dowolny:

1. pelerynka przy  czarnej sutannie z czerwonymi ozdobami
2. su tanna czarna z czerwonymi ozdobami lub czarna bez ozdób 

jako zwykły stró j codzienny
3. pończochy fioletowe przy sutannie czarnej z czerwonymi ozdobami
4. jedw abna peleryna fioletowa (ferraiolo) — ale tylko przy w ielkich 

uroczystościach
5. płaszcz długi, w ełniany, czarny, ew entualnie z peleryną
6. „cappa m agna” (bez gronostajów) — ale tylko przy w ielkich u ro 

czystościach
7. p iuskę i kołnierzyk fioletowy m ożna nosić również ze stro jem  

czarnym  codziennym.

strój zniesiony:

1. k ap tu r przy  mucecie
2. m antolet
3. pom pony przy pasie
4. jedw abna peleryna fioletowa podczas audiencji papieskich
5. k lam ry  ozdobne przy pantoflach i gronostaje przy „cappa m agna”
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II. Strój Prałatów honorowych

A. Protonotariusze i prałaci papiescy 
strój przepisany:

1. su tanna fioletowa
2. su tanna czarna (bez pelerynki) ze sznurkiem  i innym i ozdobami 

koloru czerwonego (rubinowego)
3. pas jedw abny z frędzlam i
4. w  razie potrzeby na su tannę fioletową nakłada się zw ykłą komżę 

zam iast rokiety.
dozwolony:
P elerynę długą fioletową (ferraiolo) mogą nosić tylko pro tonota
riusze ap. 
zniesiony:

1. m anotolet fioletowy
2. pas jedw abny z pom ponam i
3. pończochy fioletowe
4. K lam ry na butach
5. pom ponik czerwony na birecie.

B. Kapelani papiescy (dawniej szambelani): 
strój przepisany:

1. su tanna czarna ze sznurkiem  i innym i ozdobami fioletowymi
2. pas jedw abny fioletowy (również przy czynnościach liturgicznych)

zniesiony:
1. su tanna fioletowa
2. rodzaj płaszcza z dwoma szarfam i koloru fioletowego
3. pas z pom ponam i
4. k lam ry  na butach.
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DEKRET KONGREGACJI DLA SPRAW KULTU BOŻEGO 
zatwierdzający nowy układ czytań mszalnych (25. V. 1969)

(AAS 61/1969/548—549)
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INSTRUKCJA KONGREGACJI DLA SPRAW  KULTU BOŻEGO

na temat przygotowywania wydań i korzystania z nowego Porządku 
czytań mszalnych (25. VI. 1969 r.)

(Ordo Lectionum  M issae — editio typica, IX—X XII)


