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RADA WYKONAWCZA DO KONSTYTUCJI O LITURGII 
ZEZWOLENIE

na korzystanie w Polsce z czytań mszalnych podanych w Lekcjonarzach
partykularnych

CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA
LITURC-IA

Prot. n. A 253/68

DIOECESIUM POLONIAE

Instante Exc.mo Domino Franci
sco Jop, Episcopo tit. Dauliensi, 
Praeside Commissionis liturgicae 
penes Coetum Episcoporum Polo-

DLA DIECEZJI W POLSCE

Mając na uwadze prośbę J. E. 
księdza Biskupa Franciszka Jopa, 
Przewodniczącego Komisji L itu r
gicznej przy Konferencji Episkopa-
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niae, L itteris die 19 iulii 1968 da
tis, facultatibus huic „Consilio” a 
Summo Pontifice PAULO PP. VI 
tributis, perlibenter concedimus ut 
ad experimentum adhiberi valeant 
Lectionama particularia a „Consi
lio” parata.

Huius modi autem concessio his
ce circum scribitur condicionibus:

1. Lectionaria adhibenda sunt illa 
sunt quae in „Notitiae” vol. 4 (1968) 
n. 2—3 exstant.

2. Lectiones propositae pro Mis
sis defunctorum etiam in Missis I 
et II classis adhiberi possunt.

3. Applicatio concessionis rem itti
tu r facultative singulis Episcopis, 
qui experimenti limites et normas 
practicas pro sua dicione statuent.

4. Relationes de experimento eius- 
que fructibus fient a singulis ani
marum pastoribus ad Episcopos, 
qui eas ad Commissionem liturgi- 
cam penes Coetum Episcoporum 
mittent.

5. Relatio generalis ab eadem 
Commissione praebebitur Coetui 
Episcoporum, ac dein huic „Con
silio” transm ittetur.

6. Experimentum eo usque pro
trah i valet, donec aliter sit provi
sum.

Contrariis quibuslibet minime ob
stantibus.

E Civitate Vaticana, die 31 iulii 
1968.

De mandato Em.mi Praesidis 
(—) A. Bugnini, CM 

a Secretis

tu  Polski, wyrażoną w piśmie 
z dnia 19 lipca 1968 r. — korzysta
jąc z uprawnień przyznanych „Ra
dzie” przez Ojca św., Pap. Pawła 
VI — bardzo chętnie zezwalamy na 
stosowanie, na sposób eksperymen
tu, Lekcjonarzy partykularnych, 
przygotowanych przez „Radę”.

Powyższego zezwolenia udziela 
się pod następującymi warunkami:

1. Należy stosować te Lekcjona- 
rze, które są zamieszczone w „No
titiae”, vol. 4 (1968) η. 2—3.

2. Czytania proponowane do Mszy 
św. żałobnych można stosować tak 
że we Mszach św. I i II klasy.

3. Korzystanie z zezwolenia po
zostawia się uznaniu poszczegól
nych Biskupów, którzy określą za
kres próbnego zastosowania czytań 
oraz podadzą praktyczne normy dla 
własnego terytorium.

4. Poszczególni duszpasterze będą 
składać sprawozdania swym bisku
pom na tem at próbnego stosowa
nia tych czytań oraz o osiągnię
tych stąd owocach, a biskupi prze
ślą je do Komisji liturgicznej przy 
Konferencji Episkopatu.

5. Sprawozdanie ogólne Komisja 
przedłoży Konferencji Episkopatu, 
a następnie prześle je do „Rady”.

6. Próbne użycie czytań może być 
stosowane dotąd, dopóki co innego 
nie zostanie zarządzone.

Bez względu na jakiekolwiek 
przeciwne zarządzenia.

Watykan, dnia 31 lipca 1968 r.
Z polecenia kardynała Przewod

niczącego
(—) A. Bugnini, CM 

Sekretarz


