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Datum Romae, apud Sanctum 
Petrum  die VIII mensis Februarii, 
anno MCMLXVI, Pontificatus Nostri 
tertio.

PAULUS PP. VI

Dan w Rzymie, u św. Piotra, 
dnia 8 lutego 1966 roku trzeciego 
Naszego Pontyfikatu.

PAP. PAWEŁ VI

28

PISMO PAPIESKIE 
USTANAWIAJĄCE NAJSW. MARYJĘ PANNĘ PATRONKĄ UNII 

APOSTOLSTWA CHORYCH

PAULUS PP. VI

Ad perpetuam rei memoriam.
■ „Opera bona, quae nos Christia

nos esse confirmant” — S. Aug., 
Miscellanea Agostiana, I, L.G. Mo
rin, 5, n. 1, p. 606 —, non modica 
ex parte pertinent eo, ut, qui ad
versae valetudinis vexantur moles
tiis morbique doloribus discrucian
tur, levationem atque solacium ac
cipiant. Quibus Christiana caritatis 
officiis Deipara Virgo merito prae- 
esse putatur, utpote quae, pie ex
orata, aerumnosos et miseros levare 
maternis curis non desinat. Eam 
igitur, quae u t „Salus infirmorum” 
ab Ecclesia invocatur, Sodales 
„Piae Unionis Apostolatus pro In
firm is” et omnes aegroti in Polonia 
sigulari religionis studio excolere 
perhibentur et caelestem Patronam 
suam elegisse.

Itaque Dilectus Filius Noster 
Stephanus Sanctae Romanae Eccl. 
Presbyter Cardinalis Wyszyński, 
Archiepiscöpus Gnesnensis et Var- 
saviensis, nomine cunctorum Polo-

PAP. PAWEŁ VI

Na wieczną rzeczy pamiątkę.
„Dobre uczynki, które stwierdza

ją, że jesteśmy chrześcijanami” — 
św. Aug., Miscellanea Agostiniana, 
I, L.G. Morin, 5, n. 1, p. 606 —, 
w poważnej części sprowadzają się 
do tego, aby nieść ulgę i pociechę 
tym, którzy doświadczają zm art
wień na skutek niedomagań zdro
wotnych i są przygnieceni cierpie
niami z powodu choroby. Słusznie 
się sądzi, że takim obowiązkom 
chrześcijańskiej miłości przewodni
czy Bogarodzica Dziewica, ponieważ 
gdy jest pobożnie wzywana nie 
przestaje matczyną troską wspo
magać cierpiących i biednych. Ją 
przeto, którą wzywa Kościół jako 
„uzdrowienie chorych”, członkowie 
„Unii Apostolstwa Chorych” oraz 
wszyscy chorzy w Polsce czczą 
w sposób szczególny i wybrali jako 
swoją niebieską Patronkę.

Poprosił Nas przeto umiłowany 
nasz Syn Stefan Kardynał Wyszyń
ski, Prezbiter Świętego Kościoła 
Rzymskiego, Arcybiskup Gnieźnień
ski i Warszawski — w imieniu
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niae Episcoporum, Nos rogavit, u t 
electionem illam ratam  haberemus. 
Quae vota libenti animo implentes, 
Nos, e Sacrae Rituum Congregatio
nis consulto, certa scientia ac ma
tura deliberatione Nostra deque 
Apostolicae potestatis plenitudine, 
harum Litterarum  vi perpetuumque 
in modum Beatam Mariam Virgi
nem, cui adiectum est nomen „Salus 
Infirmorum”, principalem apud 
Deum Patronam  totius „Piae Unio
nis Apostolatus pro Infirm is” om- 
niumque in Polonia aegrotorum 
confirmamus seu iterum constitui
mus ac declaramus, omnibus addi
tis honoribus ac privilegiis litur- 
gicis, quae praecipuis coetuum Pa
tronis rite competunt, una cum 
facultate celebrandi quotannis eius 
festum die sexta mensis Iulii et 
utendi proprio textu Missae, qui in 
Proprio Sanctorum pro aliquibus 
locis continetur.

Contrariis quibusvis nihil obstan
tibus.

Haec edicimus, statuimus, decer
nentes praesentes Litteras firmas, 
validas atque efficaces iugiter ex
stare ac permanere; suosque plenos 
atque intergros effectus sortiri et 
obtinere; illisque, ad quos spectant 
seu spectare poterunt, nunc et in 
posterum plenissime suffragari; sic- 
que rite iudicandum esse ac de
finiendum; irritum que èx nunc et 
inane fieri, si quidqüam secus, su
per his a quovis, auctoritate qua
libet, scienter sive ignoranter a t
tentari contingerit.

Datum Romae, apud Sar.ctum 
Petrum, sub anulo Piscatoris, die 
vicesimo septimo mensis Januarii,

wszystkich Biskupów Polski — 
abyśmy zatwierdzili ten wybór. 
Chętnym sercem wypełniając to ży
czenie, po zasięgnięciu zdania Kon
gregacji Obrzędów, z pełną świado
mością, po dojrzałym namyśle, na 
mocy pełni Naszej władzy Apostol
skiej, niniejszym Pismem potwier
dzamy czyli ponownie ustanawiamy 
i ogłaszamy Najświętszą Maryję 
Pannę pod wezwaniem „Uzdrowie
nie Chorych” szczególną u Boga 
Patronką „Unii Apostolstwa Cho
rych” oraz wszystkich chorych 
w Polsce, z dołączeniem wszelkich 
honorów i przywilejów prawnie na
leżnych głównym patronom stowa
rzyszeń. Jednocześnie zezwalamy na 
obchodzenie co roku tego święta 
w dniu 6 lipca i używanie własnego 
formularza Mszy św., który jest 
zamieszczony w części Mszału prze
znaczonej dla niektórych tylko te
rytoriów.

Bez względu na jakiekolwiek 
przeciwne zarządzenia.

Tak ustanawiamy, postanawiamy, 
zarządzając, by niniejsze pismo 
zawsze zachowało swoje zatwierdze
nie, ważność i moc i osiągało swoją 
pełną skuteczność, a tym, których 
ono dotyczy lub będzie dotyczyć 
przynosiło pełne owoce. W ten też 
sposób należy to ujmować i roz
strzygać. Wszystko zaś należy odtąd 
uważać za nieważne i niepostano- 
wione, cokolwiek byłoby wbrew 
temu przez jakąkolwiek władzę po
stanowione czy to świadomie czy nie 
świadomie.

Dan w Rzymie, u św. Piotra, 
z pieczęcią Rybaka, dnia siódmego 
stycznia roku Pańskiego tysiąc
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anno Domini millesimo qongente- dziewięćset sześćdziesiątego ósmego,
simo sexagesimo octavo’ Pontifi- piątego Naszego Pontyfikatu,
catus Nostri quinto.

(—) Aloisius Card. Traglia (—) Alojzy Kard. Traglia
S.R.E. Cancellarius Kanclerz S.K.Rz.
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KONGREGACJA BISKUPÓW 
Wykaz uprawnień pięcioletnich (1968—1973) udzielonych ordynariuszom

miejsca

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 
Index facultatum quinquenalium Ordinariis locorum tributarum

(Typis Polyglottis Vaticanis 1968)

Summus Pontifex Paulus Divina 
Providentia Pp. VI his Sacrae Con
gregationis pro Episcopis litteris 
indulget, ut Ordinarius... a subsig
nata die ad integrum annum 1973 
quo de iure exhibenda est Relatio 
dioecesana, uti possit facultatibus 
quae, a respectivis SS. Congrega
tionibus statutae in hoc Indice con
tinentur.

Datum Romae, ex Aedibus Sac
rae Congregationis pro Episcopis, 
die 24 Octobris 1968.

C. Card. Confalonieri, Pr.

Ojciec św. Papież Paweł VI ni
niejszym pismem zezwala, ażeby 
ordynariusz... mógł korzystać z u- 
prawnień określonych przez odnośne 
Kongregacje, a zawartych w tym 
wykazie — począwszy od dnia dzi
siejszego aż do końca 1973 r.,
w którym na mocy prawa należy 
przedstawić sprawozdanie diecezjal
ne.

Dan w Rzymie, w Siedzibie Kon
gregacji Biskupów, dnia 24 paź
dziernika 1968 roku.

C. Kard. Confalonieri, Pr.

I
Ex S. Congregatione pro Clericis

Transferendi onera Missarum in 
dies, ecclesias, vel altaria alia 
a  fundatione statuta, dummodo adsit 
vera necessitas nec divinus cultus 
idcirco m inuatur aut populi com-

I
Kongregacja Spraw Duchowieństwa

Przenoszenia obowiązku odpra
wiania Mszy św. na inne dni, ko
ścioły czy ołtarze, niż to określa 
fundacja, byleby domagała się tego 
prawdziwa konieczność, a nie zo-


