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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.


