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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-
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moditati praeiudicium inferatur; 
exceptis tamen legatis, quae in 
certis locis adimpleri facile possunt 
per eleemosynae augmentum, et 
cauto ut de translatarum Missarum 
satismactione quovis anno Curia 
dioecesana a singulis celebrantibus 
edoceatur.

II
Ex S. Congregatione pro Religiosis 

et Institutis saecularibus

1. In favorem Institutorum  iuris 
dioecesani:

a) Concedendi — rogante Supe
riore Generali de consensu sui Con
silii Generalis ·— sodalibus vota 
simplicia professis id petentibus, 
facultatem cedendi sua bona patri
monialia iusta de causa et salvis 
prudentiae normis.

b) Concedendi — postulante pa
riter Superiore Generali — ut reli
giosus testamentum mutare possit.

c) Confirmandi — postulante Su
periore Generali — ad tertium  
triennium Superiorem localem.

2. Confirmandi ad tertium  trien
nium Antistitam, legitime postula
tam, monasterii monialium Episco
po dioecesano subiecti.

3. Dispensandi — praehabito voto 
Antistitae — religiosas mulieres mo
nasterii Episcopo dioecesano su
biecti, id petentes, a vinculo voto
rum temporariorum.

stał przez to pomniejszony kult Bo
ży albo nie przyniosło to szkody 
dogodności wiernych. Wyjmuje się 
jednak legaty, które w ustalonym 
miejscu mogą być łatwo wypełnione 
przez podwyższenie stypendium. Za
strzega się, że poszczególni odpra
wiający m ają co roku powiadamiać 
Kurię diecezjalną o wypełnieniu 
obowiązku przeniesionych Mszy św.

II
Kongregacja Spraw Zakonnych 

i Instytutów Świeckich

1. W odniesieniu do Instytutów 
na prawie diecezjalnym:

a) zezwalania — na prośbę prze
łożonego generalnego, mającego 
zgodę swojej rady generalnej — 
profesom ślubów zwykłych proszą
cym o to, by mogli się zrzec swoich 
dóbr rodzinnych, gdy zachodzi 
słuszna przyczyna i z zachowaniem 
zasad roztropności.

b) Zezwalania — również na 
prośbę przełożonego generalnego — 
by zakonnik mógł zmienić swój 
testament.

c) Zatwierdzania — na prośbę 
przełożonego generalnego — prze
łożonego lokalnego na trzecie trzech- 
lecie.

2. Zatwierdzania na trzecie 
trzechlecie prawnie postulowanej 
przełożonej klasztoru 'mniszek pod
ległego biskupowi diecezjalnemu.

3. Dyspensowania — zasięgnąw
szy uprzednio zdania przełożonej — 
od ślubów czasowych proszące o to 
zakonnice klasztoru podległego bi
skupowi diecezjalnemu.
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Ex S. Congregatione Rituum

1. Deputandi sacerdotes, si fieri 
potest in aliqua dignitate constitutos 
ad altaria immobilia fixa conse
cranda, servatis ritu et formula 
Pontificalis Romani recogniti.

III

2. Benedicendi sacra olea cum eo 
presbyterorum et sacrorum mini
strorum numero, qui pro locis re- 
rumque adiunctis reperiri poterint, 
Feria V in Coena Domini.

3. Celebrandi Missam de requie 
IV classis, seu cotidianam, semel in 
hebdomada ab Ordinario in pro
prio oratorio, dummodo non occur
ra t dies liturgicus I vel II classis, 
et excepto toto Adventus et Qua
dragesimae tempore.

III
Kongregacja Obrzędów

1. Delegowania kapłanów — po
siadających wedle możności jakąś 
godność kościelną — do konsekro
wania ołtarzy stałych, z zachowa
niem obrzędu i formuły zawartej 
w odnowionym Pontyfikale Rzym
skim.

2. Święcenia olejów w W. Czwar
tek w asyście tylu kapłanów i usłu
gujących, ilu można mieć w danych 
okolicznościach.

3. Odprawiania przez ordynariu
sza we własnej kaplicy raz w ty
godniu Mszy św. żałobnej IV klasy 
czyli codziennej, byleby nie przy
padał dzień liturgiczny I lub II kla
sy i z wyjątkiem całego okresu 
Adwentu i W. Postu.
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INSTRUKCJA KONGREGACJI OBRZĘDÓW 
dotycząca organizowania nabożeństw na cześć Świętego lub 

Błogosławionego w  ciągu roku po Kanonizacji lub Beatyfikacji

INSTRUCTIO

De celebrationibus quae in honorem alicuius Sancti vel Beati intra
annum a Canomzatione ve

(AAS 60

1. Ad solemnia, quae in honorem 
alicuius Sancti vel Beati, intra an
num a Canonizatione vel Beatifica- 
tione celebrari et per triduum pe
ragi solent, requiritur peculiare 
indultum Sacrae Rituum Congrega
tionis (Codex Rubricarum, n. 338 
a 339).

Beatificatione peragi solent
(1968) 602)

1. Potrzebny jest specjalny in
duit Kongregacji Obrzędów na zor
ganizowanie nabożeństw na cześć 
jakiógoś Świętego lub Błogosławio
nego, jakie zwykło się urządzać 
w ciągu roku i przez triduum po 
Kanonizacji lub Beatyfikacji (Ko
deks Rubryk, n. 338 a. 339).


