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sty tucje i zarządzenia w ydane przez 
naszych Poprzedników  i wszelkie 
inne przepisy, chociażby były godne 
szczególnej w zm ianki i odwołania.

D an w  Rzymie, u św. P iotra, 
dnia 3 kw ietnia, tj. w  W. Czwartek, 
1969 r., szóstego naszego pontyfi
katu.

PAW EŁ VI PP.

36

DEKRET KONGREGACJI OBRZĘDÓW

promulgujący nowy „Porządek Mszy św.” i Wprowadzenie Ogólne 
do Mszału Rzymskiego (6. IV. 1969 r.)

(Ordo M issae — editio typica, 5)

37

WPROWADZENIE OGÓLNE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO

INSTITUTIO GENERALIS M ISSALIS ROMANI 
(Ordo Missae, j.w., 13—76)

Jest to  bardzo obszerny dokum ent, zaw ierający przepisy praw no- 
-liturgiczne dotyczące sposobu odpraw iania Mszy św., a także m iejsca 
odpaw iania, szat liturgicznych itp. Jest zamieszczony w  całości w  „Po
soborowym P raw odaw stw ie K ościelnym ”.

38.

MOTU PROPRIO „M YSTERII PASCHALIS”

promulgujące przepisy powszechne dotyczące roku liturgicznego 
i ogólny nowy Kalendarz Rzymski.

LITTERAE APOSTOLI С AE MOTU PROPRIO DATAE

Normae universales de anno liturgico et novum Calendarium  
Romanum generale approbantur.

(AAS 61(1969) 222—226)

PAULUS PP. VI PAP. PAW EŁ VI

M YSTERII PASCHALIS celebra- SOBOR W ATYKAŃSKI II  jasno 
tionem  potissim um  habere in  re li- nas poucza, że spraw ow anie ta jem - 
gioso Christianorum  cultu  m om en- nicy paschalnej m a zasadnicze zna-
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tum , eandem que per dierum , heb
dom adarum  totiusque anni explicari 
cursum , dilucide sacrosancto Con
cilio Vaticano II docemur. Ex quo 
sequ itu r, opus esse, u t idem  pascha
le C hristi m ysterium  in in s tau ra 
tione anni liturgici, cuius norm ae ab 
ipsa Sancta Synodo trad ita  s u n t l, 
in  clariore luce ponatur, sive ad 
ordinationem  proprii, quod vocant, 
de Tem pore ac de Sanctis, sive ad 
C alendarii Rom ani recognitionem  
quod attine t.

I

Re enim  vera, progredientibus 
saeculis, factum  est, u t tum  ex auc
tis pervigiliis religiosis festis, 
eorum que per octo dies celebratio
nibus, tum  ex variis anni liturgici 
sensim  in te rsertis  partibus, ita  non 
num quam  peculiaribus p ietatis exer
citationibus ch ristifideles u te ren 
tu r, u t eorum  m entes a praecipuis 
d ivinae Redem ptionis m ysteris qua
dam tenus sevocari v iderentur.

Sed nem inem  la tet, a Decessori
bus N ostris S. Pio X  et ven. rec. 
Joanne X X III nonulla data esse 
praecepta eo spectantia, u t parite r 
dies dominica, in  suam  pristinam  
dignitatem  restitu ta , vere proprie- 
que „prim ordialis dies festus” 2 ab 
om nibus haberetu r, p a rite r  liturgica 
sacrae quadragesim ae celebratio  in 
s tau re tu r. Neque m inus tenetur, De
cessorem  N ostrum  ven. rec. Pium

czenie w  relig ijnym  kulcie chrześ
cijan  i że jest ona w yjaśn iana w  po
szczególnych dniach i tygodniach 
całego roku. W ynika z tego konie
czność bardziej jasnego uwidocznie
nia w spom nianej Tajem nicy P a
schalnej C hrystusa w  związku z od
nową roku liturgicznego w edług 
norm  w skazanych przez sam  Sobór 1, 
czy to gdy chodzi o ułożenie „Części 
okresowej w łasnej” i „O św iętych 
w łasnej”, czy też co dotyczy odnowy 
K alendarza Rzymskiego.

I

Wiadomo, że w  ciągu w ieków  na 
skutek  pow iększania liczby wigilii, 
różnych św iąt, obchodzonych czę
sto z oktaw ą, czy też na skutek  
w łączania do kalendarza liturgicz
nego powoli różnych nowych czę
ści, w ierni tak  nieraz byli zaabsor
bow ani poszczególnymi ćwiczeniami 
pobożnymi, że — jak  się w ydaw a
ło — ich uw aga była w  pew ien spo
sób odw racana od głównych ta jem 
nic Bożego odkupienia.

Ja k  w iadom o nasi Poprzednicy: 
św. P ius X  i ś.p. Ja n  X X III w y
dali pew ne zarządzenia zm ierzają
ce w  tym  kierunku, ażeby dzień 
P ańsk i (niedziela) przyw rócony do 
swej pierw otnej godności, został 
przez w szystkich uznany jako p raw 
dziwie i w łaściw ie „pierw otny dzień 
św iąteczny” * oraz, by odnowić li
turgiczne przeżycie w ielkiego Po
stu. W niem niejszym  stopniu nale-

1 Constitutio  de sacra L itu rg ia  „Sacrosanctum  Concilium ”, cap. V; 
A.A.S. 56, 1964, pp. 125—128.

2 Ibid., η. 106, p. 126.
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X II decreto fa c to 3 m andavisse, u t 
apud Ecclesiam  Occidentalem, in ter 
Noctem Paschalem , sollemnis v igi
lia  red in teg rare tu r; in  qua dum  Sa
cram enta Christianae in itiationis ce
leb ra ren tu r, populus Dei cum C hri
sto Domino résurgente suum  reno
v a re t sp irituale foedus.

Hi videlicet Sum m i Pontifices, 
Sanctorum  P a tru m  institu tionem  
firm iterque catholicae Ecclesiae t r a 
d itam  doctrinam  secuti rectissim e 
sentiebant, annali L iturgiae cursu 
non modo fac ta  com m em orari, qui
bus C hristus Iesus salu tem  nobis 
m oriendo a ttu lit au t p rae terita ru m  
rerum  gestarum  m em oriam  repeti, 
quam  m éditantes christifidelium  
anim i, vel sim pliciores, erud iren tu r 
et n u triren tu r, verum  eiam  iidem  
edocebant anni liturgici celebratio
nem  „peculiari sacram entali vi e t 
efficacia pollere ad Christianam v i
tam  alendam ” 4. Quod quidem  Nos- 
m etipsi e t sentim us et profitem ur.

Recte ig itu r ac m erito  cum „Sa
cram entum  N ativ ita tis C hristi” δ, 
eiusque in  m undo agim us m anife
stationem , illud deprecam ur, „ut per 
eum , quem sim ilem  nobis foris ag
novimus, intus refo rm ari m erea
m u r” 6; et cum eiusdem  C hristi 
Pascha renovam us, a  Summo Deo 
poscimus, ut, qui' cum  Christo sin t 
rena ti, „sacram entum  vivendo te-

ży podkreślić za rządzen ie3 naszego 
Poprzednika ś.p. P iusa X II, przy
w racające w  Kościele zachodnim 
uroczystą w igilię w  Noc Paschalną. 
Gdy w  czasie tej w igilii są spraw o
w ane Sakram enty  w tajem niczenia 
chrześcijańskiego, w tedy lud Boży 
odnaw ia sw oje duchowe przym ie
rze ze zm artw ychw stałym  C hrystu
sem Panem .

Papieże ci, idąc za w skazaniem  
św iętych Ojców i trw ając  mocno 
przy przekazyw anej nauce Kościoła 
Katolickiego, bardzo słusznie wycho
dzili z założenia, że w  ciągu roku 
liturgicznego nie tylko w spom ina 
się pew ne fakty , dzięki k tórym  J e 
zus C hrystus um ierając dokonał n a 
szego zbaw ienia, i nie tylko pow ta
rza się wspom nienie daw nych czy
nów, z k tórych rozw ażania chrze
ścijanie naw et nie w ykształceni 
czerpią naukę i pokarm , lecz po
uczali jednocześnie, że przeżyw anie 
roku  liturgicznego „posiada szcze
gólną sakram entalną moc i skutecz
ność dla podtrzym yw ania życia 
chrześcijańskiego” 4. Tak samo i m y 
sądzim y i to wyznajem y.

Słusznie przeto  obchodząc „Ta
jem nicę N arodzenia C hrystusa” 5 i 
jego objaw ienia się św iatu, p rosi
my: „abyśmy zostali wewnętrznie· 
przekształceni przez Tego, którego 
zew nętrzne podobieństwo do nas po
znaliśm y” * a odnaw iając Paschę

3 S.R.C. D ecretum  „Dominicae R esurrectionis”, die 9 m ensis Fe
b ruarii anno 1951 datum ; A.A.S. 43, 1951, pp. 128—129.

4 S.R.C. D ecretum  „M axim a R edem ptionis”, die 16 m ensis Novem
bris anno 1955 datum ; A.A.S. 47, 1955, p. 839.

5 S. Leo M agnus, Serm o X XVII in  N ativ ita te  Domini, 7, 1: PL 54 
216.

* Cfr. M issale Rom anum , O ratio e Comm. Bapt. Domini.
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neant, quod fide perceperun t” 7. 
Nam, u t Concilii-Oecumenici V ati
cani II  verbis u tam ur, Ecclesiae 
„m ysteria Redem ptionis ita  reco
lens, d ivitias v irtu tum  atque m eri
torum  Domini sui, adeo u t omni 
tem pore quodam m odo praesentia  
reddan tu r, fidelibus aperit, qui ea 
a ttingan t et g ra tia  salutis rep lean
tu r” «

Quam ob rem  anni liturgici re 
cognitio, norm aeque eius in s tau ra 
tionem  consequentes, ad nihil aliud 
pertinen t, nisi u t fideles per fiïïem, 
spem, caritatem  ardentius cum „to
to... C hristi m ysterio  per anni cir
culum  explicato” · com municent.

II

A quo argum ento illud haudqua- 
quam  dissidere existim am us, etiam  
festa Beatae M ariae Virginis, 
„quae indissolubili nexu cum  Filii 
sui opere sa lu tari coniungitur” i0, 
e t m em orias Sanctorum , quibus iu re  
m erito  „dom inorum  nostrorum  M ar
tyrum  et V ictorum ” 11 natalicia ac- 
censentur, n itida lum inis clarita te  
fulgere; cum „festa Sanctorum  m i
rabilia... C hristi in  servis eius p rae 
dicent, e t fidelibus opportuna p rae-

Chrystusa, prosim y najwyższego Bo
ga, by ci, k tórzy  zostali z C hrystu
sem odnowieni, „przestrzegali w  ży
ciu zobowiązań, płynących z sak ra 
m entu, k tó ry  z w iarą  przy ję li” 7. 
Albowiem, posługując się słowam i 
Powszechnego Soboru W atykańskie
go II, Kościół „obchodząc w  ten  spo
sób tajem nice odkupienia, o tw iera 
bogactw a zbawczych czynów i za
sług swojego Pana, tak  że one 
uobecniają się n iejako w  każdym  
czasie, aby w ierni zetknęli się z n i
mi i dostąpili łaski zbaw ienia” 8

S tąd  odnowa roku liturgicznego 
i rządzących nim  przepisów  nie co 
innego m a na uwadze jak  ty lko to, 
by w ierni przez w iarę, nadzieję i  
miłość m ieli udział „w całej ta jem 
nicy C hrystusa w yjaśn ianej w  cią
gu roku” 8.

II

Jesteśm y przekonani, że tem u co 
wyżej było pow iedziane w  żadnym 
w ypadku nie sprzeciw ia się to, że 
także św ięta Najśw. M aryi Panny , 
k tó ra  „nierozerw alnym  węzłem  
zw iązana jest ze zbawczym dziełem 
swojego Syna” 10 i w spom nienia 
Świętych, w  których słusznie wspo
m inam y narodziny dla nieba „na
szych M ęczenników i Zwycięz
ców” 11 — błyszczą jasnym  św ia
tłem. „Uroczystości bowiem S w ię-

7 Ibid. O ratio feriae I II  in fra  octavam  Paschae.
8 C onstitutio de sacra L itu rg ia „Sacrosanctum  Concilium ”, n. 111; 

A.A.S. 56, 1964, p. 125.
* Cfr. ibid.
10 Ibid. η. 106.
11 Cfr. B reviarium  Syriacum  (saec. V), ed. B. M ariani, Rom a, 1956, 

p. 27.
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b en t exem pla im itanda” 1г. Etenim  
hoc firm um  certum que sem per Ec
clesiae catholicae fu it, Sanctorum  
festis paschale C hristi m ysterium  
n un tia ri ac re n o v a r i13.

Q uapropter, cum in fitias ire non 
liceat, labentibus saeculis, p lu ra  
quam  p ar esset Sanctorum  festa 
inducta esse, convenienter Sancta 
Synodus m onuit: „Ne festa  Sanc
torum  festis ipsa m ysteria  salutis 
recolentibus praevalean t, p lu ra  ex 
h is particu la ri cuique Ecclesiae vel 
N ationi vel Religiosae Fam iliae re 
lin q u an tu r celebranda, iis tan tum  
ad Ecclesiam universam  extensis, 
quae Sanctos m em orant, m om entum  
universale  p rae se feren tes” 14.

Iam vero haec Concilii Oecumeni- 
ci decreta ad effectum  adducendi 
causa, h inc nonnullorum  Sanctorum  
nom ina a Calendario generali sub
la ta  sunt, hinc facu ltas est conces
sa, u t aliorum  Sanctorum  m emo
riae, cum libet, agantur, eorum que 
cultus, in suis cuiusque regionibus 
tribu tus, congruenter restituatu r. Ex 
quo natum  est, u t quorundam  Sanc
torum  non ubique te rra ru m  noto
rum , a Calendario Rom ano expunc
tis  nom inibus, ibidem  nom ina re 
cep ta sin t quorum dam  M artyrum , 
in  iis ortorum  regionibus, ad quas 
Evangelii nuntium  serius m anavit; 
ita  u t in  eodem indice om nium  gen
tium  quidam  quasi v icarii, vel p ro
fuso pro  C hristo  sanguine, vel p rae-

tych głoszą cuda C hrystusa w  jego 
s.ługach, a w iernym  podają odpo
w iednie przykłady do naśladow a
n ia” 12. Kościół katolicki zawsze nie
złomnie i w  sposób pew ny był prze
konany, że w  uroczystościach św ię
tych paschalna tajem nica C hrystu
sa je s t zw iastow ana i o d naw iana13.

Poniew aż nie da się zaprzeczyć, że 
w ciągu w ieków wprowadzono zbyt 
w ielką liczbę uroczystości w spom i
nających Świętych, stąd  słusznie 
Święty Synod dał tak ą  uwagę: „Aby 
uroczystości Świętych nie przesła
niały św iąt, k tórych treścią są ta 
jem nice zbawienia, należy w iele 
tych uroczystości pozostawić K o
ściołom partykularnym , narodom  
lub rodzinom zakonnym , rozciągając 
na cały Kościół tylko te, k tóre w spo
m inają świętych o praw dziw ie po
wszechnym znaczeniu” 14.

W celu zatem  w prow adzenia 
w życie zarządzeń Powszechnego 
Soboru, wykreślono z kalendarza 
powszechnego niektóre im iona Św ię
tych, zezwolono następnie, aby 
w spom nienia innych Świętych czy
niono w edług uznania, a ich kult,, 
ograniczony do pewnych tylko re 
gionów (krajów) został tam  tylko 
wprowadzony. W związku z tym  za
szła też potrzeba, by po w ykreśle
niu z kalendarza rzym skiego nie
których Świętych, nie znanych w  ca
łym  świecie, w ciągnąć do niego 
im iona pew nych Męczenników, uro
dzonych w  tych k rajach , do któ-

13 Cfr. C onstitutio de sacra L itu rg ia „Sacrosanctum  Concilium ” 
n. I l l ;  A.A.S. 56, 1964, p. 127.

13 Cfr. ibid. n. 104; pp. 125 s.
14 Ibid. n. I l l ;  p. 127.
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stantissim is adhibitis v irtu tibus in 
signes, pari d ign itate conspiciantur.

H as ob causas putam us, novum 
generale C alendarium , ad usum  L a
tin i ritu s  digestum , sive magis cum 
h u ius tem poris p ie tatis rationibiis et 
sensibus congruere, sive aptius eam  
Ecclesiae proprietatem , qua est u n i
versalis, re ferre ; u tpote quod p rae
clarissim orum  V irorum  nom ina de
inceps proponat, qui perspicua sanc
tita tis  specim ina, m ultiplicibus ex 
cu ltae modis, cuncto populo Dei 
apponant. Quod quan tum  ad sp iri
tualem  totius Christianae m u ltitu 
d in is u tilita tem  conducat superva
caneum  est dicere.

Huiusm odi ergo causis d iligentis
sim e coram  Domino perpensis, no
vum  C alendarium  Rom anum  gene
ra le  a Consilio ad exsequendam  
Constitutionem  de Sacra L iturgia 
com positum  item que norm as un iver
sales ad ordinationem  anni litu rg i
ci spectantes, Apostolica N ostra auc
to rita te  approbam us, u t a die 
1 m ensis Ian u a rii proxim i anni 
MCMLXX vigere incipiant, iüx ta 
decreta , quae Sacra R itum  Congre
gatio coniuncte cum Consilio, de 
quo mox dixim us, fecerit, usque ad 
illud tem pus valitu ra , quo M issale 
e t B reviarium  rite  in s tau ra ta  edita 
■erunt.

Quaecum que vero  N ostris hisce 
L itteris  m otu proprio datis s ta tu ta  
sun t, ea om nia firm a ea ra ta  esse 
iubem us, non obstantibus, quatenus 
opus sit, Constitutionibus e t O rd ina
tionibus Apostolicis m entione et 
derogatione dignis.

D atum  Romae, apud Sanctum  P e
trum , die XIV m ensis Februarii,

rych później dotarło  św iatło E w an
gelii. Chodziło o to, by w  tym  sa
m ym w ykazie (kalendarzu) z jedna
kow ą godnością byli zauw ażani jak  
gdyby przedstaw iciele wszystkich 
narodów , w yróżniający się czy to  
z rac ji przelania k rw i za C hrystu
sa, czy też u jaw nienia niezwykłych 
cnót.

S tąd  jesteśm y przekonani, że no
wy kalendarz ogólny sporządzony 
dla użytku obrządku łacińskiego 
bardziej odpowiada współczesnej po
bożności i m entalności oraz dosko
nalej w yraża powszechność Kościo
ła, a to  z tej racji, że zaw iera obec
nie im iona sław nych osób, k tóre 
dały całem u ludow i Bożemu nie
zwykłe dowody świętości, u jaw nio
ne w  różnych dziedzinach życia. 
Nie trzeba chyba podkreślać jak  
w ielki pożytek przyniesie to całej 
społeczności chrześcijańskiej.

Rozważywszy przeto dokładnie 
wobec Boga w szystkie w spom niane 
powyżej racje, zatw ierdzam y Naszą 
Apostolską powagą nowy ogólny 
K alendarz Rzymski przygotow any 
przez Radę w ykonaw czą do K on
sty tucji o św. L iturgii, jak  również 
przepisy powszechne dotyczące uło
żenia roku liturgicznego, aby obo
w iązyw ały od dnia 1 stycznia 1970 
roku, zgodnie z postanow ieniam i, 
przygotow anym i przez K ongregację 
Obrzędów łącznie ze w spom nianą co 
dopiero Radą, a posiadającym i moc 
p raw ną aż do w ydania całkowicie 
odnowionego M szału i B rew iarza.

Co zaś zostało postanowione tym  
naszym pism em  w ydanym  z w łasnej 
woli, tem u w szystkiem u nadajem y 
moc p raw ną i zatw ierdzenie, bez
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względu, o ile to jest aktualne, na 
konsty tucje i zarządzenia apostol
skie godne naw et w zm ianki lu b  
odw oływ ania.

Dan w  Rzymie, u św. P io tra , dnia 
14 lutego 1969 roku, szóstego Na
szego Pontyfikatu.

PAP. PAWEŁ VI

39

DEKRET KONGREGACJI OBRZĘDÓW

dotyczący nowego K alendarza liturgicznego i now ej L itan ii 
do W szystkich Świętych (21. II. 1969)

(Callendarium  Rom anum  — editio typica, 5—6)

40

PRZEPISY  OGÓLNE DOTYCZĄCE ROKU LITURGICZNEGO 
I KALENDARZA

(C allendarium  Rom anum , U —22)

Obydwa dokum enty zaw iera w  całości „Posoborowe Praw odaw stw o
Kościelne.

41

KONGREGACJA ZAKONÓW I INSTYTUTÓW ŚW IECKICH 
INSTRUKCJA „RENOVATIONIS CAUSAM” 

dotycząca przystosow anej odnowy przygotow ania 
do życia zakonnego 

SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS 
ET

INSTITUTIS SAECULARIBUS 
INSTRUCTIO DE ACCOMMODATA RENOVATIONE INSTITUTIONIS 

AD VITAM RELIGIOSAM  DUCENDAM 
(AAS 61 (1969) 103—120)

Procemium Wstęp

anno MCMLXIX, Pontificatus No
s tri sexto.

t

PAULUS PP. VI

RENOVATIONIS CAUSAM su- POWSZECHNY SOBÓR W atykań- 
scipiens, u t Ecclesia abundatiore ski Drugi, podejm ując spraw ę o d - 
sp iritualium  v irium  copia polleret, nowy, przez k tó rą  Kościół miał:


