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te  celebratur; iis om nibus qui p a r 
tic ipan t conventum  alicuius coetus 
pastoralis, in  M issa quam  in  com
m uni celebrant;

11. Iis qui sub num eris 2 et 4 
recensentur, in M issa suorum  iu- 
bilaeorum ;

12. P atrino , m atrinae, p a re n ti
bus e t coniugi necrxon catechistis 
laicis bap tizati adulti in Missa in i
tiationis ipsius;

13. P arentibus, fam iliaribus, 
necnon insignibus benefactoribus 
qui M issam sacerdotis novensilis 
participan t;

14.. Sodalibus C om m unitatum , in 
Missa conventuali vel „Com m uni
ta tis”, ad norm am  n. 76 In stitu tio 
nis generalis Missalis rom ani.

czynnie uczestniczącego; tym  
wszystkim , k tórzy biorą udział 
w  zebraniach jakiejś Kom isji dusz
pasterskiej; w  czasie Mszy św. 
odpraw ianej w  tej wspólnocie;

11. Tym, k tórzy są wyliczeni 
w  num erach 2 i 4 także w e Mszy 
św. ich jubileuszu;

12. Chrzestnem u, chrzestnej, ro 
dzicom i w spółm ałżonkowi oraz 
katechistom  świeckim  ochrzczone
go dorosłego w  czasie Mszy św. 
z rac ji jego chrztu;

13. Rodzicom, domownikom (ro
dzinie), jak  również znaczniejszym  
dobrodziejom uczestniczącym  we 
Mszy św. prym icyjnej;

14. Członkom w spólnot, podczas 
Mszy św. konw entualnej lub 
„w spólnotow ej”, zgodnie z przepi
sem n. 76 W prowadzenia ogólnego 
do Mszału Rzymskiego.

77.

DEKRET KONGREGACJI DLA SPRAW KULTU BOŻEGO 
prom ulgujący now y obrzęd pogrzebowy

Prot. n. 720/69
D E C R E T U M  

(Ordo exsequiarum , 5—6)

R itibus exsequiarum  consuevit 
pia M ater Ecclesia non solum de
functos Deo com m endare, sed et 
filiorum  suorum  spem erigere fi- 
dem que suam  te sta ri in  fu tu ram  
cum  C hristo  baptizatorum  re su r
rectionem .

Q uapropter Sacrosanctum  Oecu- 
m enicum  Concilium  V aticanum  II 
in  Constitutione de sacra L iturg ia 
m andavit ritu s  exsequiarum  ita  
esse recognoscendos, u t paschalem  
m ortis Christianae indolem  m ani
festius exprim erent, et u t ritu s se
peliendi parvulos etiam  propria  . 
M issa donaren tu r (artt. 81—82).

Huiusm odi ritu s  Consilium  ad

Św ięta M atka Kościół m iał zwy
czaj przez obrzędy żałobne nie ty l
ko polecać Bogu zm arłych, lecz 
także potęgować nadzieję swoich 
synów i zaświadczać sw oją w iarę 
w  przyszłe zm artw ychw stanie 
ochrzczonych z Chrystusem .

Z tej to rac ji Powszechny Sobór 
W atykański II zarządził w  konsty
tucji o L iturgii, że obrzędy pogrze
bowe należy w  ten sposób odno
wić, by w yraźniej u jaw niały  pas
chalny charak te r śm ierci chrześci
jańsk ie j oraz postanowił, by obrzę
dy grzebania dzieci otrzym ały w łas
ny form ularz m szalny (artt. 81—82).

W spomniane powyżej obrzędy
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exsequendam  Constitutionem  de 
sacra L itu rg ia  apparav it et, d iver
sis in  regionibus, opportunis expe- 
rim entationibus subiecit. Summus 
autem  P ontifex  PAULUS VI, 
A uctorita te  Sua Apostolica, eos
dem ritus tandem  approbavit e t 
vu lgari iussit, ab om nibus qui R i
tu a li Rom ano u tu n tu r in posterum  
adhibendos.

Sacra vero haec Congregatio pro 
C ultu  divino, de m andato eiusdem  
Sum m i Pontificis, O rdinem  Exse
qu iarum  prom ulgat, statuens u t 
a die 1 iunii 1970 vigere incipiat.

S ta tu itu r insuper ut, usque ad 
diem  1 m ensis iunii proxim i anni, 
si in exsequiis celebrandis lingua 
la tina  adhibetur, au t hic Ordo au t 
ritu s qui in  R ituali Rom ano h a 
bentur, u su rpari ad a rb itriu m  pos
sint; ab eo autem  die tan tu m  hic 
novus Ordo E xsequiarum  adh ibea
tur.

Singulis autem  C onferentiis Epi
scoporum, postquam  popularem  in 
te rp reta tionem  paraverin t, et ab 
hac Sacra Congregatione confirm a
tionem  eiusdem  acceperint, facu l
tas fit alium  diem an te 1 iun ii 1970, 
pro opportunitate, statuendi, quo 
novus Ordo exsequiarum  vigere 
incipiat.

C ontrariis qu ibuslibet m inim e 
obstantibus.

Ex aedibus S. Congregationis 
pro C ultu  divino, die 15 augusti 
1969, in  sollem nitate A ssum ptionis
B. M ariae Virignis.

Benno Card. GUT 
P raefectus

A. B ugnini
a Secretis

przygotow ała Rada w ykonawcza 
do K onstytucji o L itu rg ii i p rze
prow adziła w  różnych regionach 
odpowiednie eksperym enty w  te j 
spraw ie. Papież zaś P aw eł VI za
tw ierdził te  obrzędy sw oją apo
stolską w ładzą i polecił je opubli
kować, aby były zachowywane 
przez wszystkich, k tórzy posługują 
się ry tuałem  rzymskim.

K ongregacja zaś dla Spraw  K ul
tu  Bożego, m ając upoważnienie 
Papieża, prom ulguje obrzęd po
grzebowy, zarządzając, by obow ią
zywał od dnia 1 czerwca 1970 roku.

P ostanaw ia się ponadto, że do 
dnia 1 czerwca 1970 r. tam , gdzie 
w  obrzędach pogrzebowych jest 
stosowany język łaciński — można 
korzystać w edług uznania albo 
z obecnego obrzędu albo z obrzędu 
zamieszczonego w  ry tua le  rzym 
skim. N atom iast od wspom nianego 
dnia będzie można używać tylko 
nowego obrzędu pogrzebowego.

Poszczególnym K onferencjom  
Biskupów przyznaje się władzę, 
by — po przygotow aniu tłum acze
nia na język narodow y i uzyskaniu 
zatw ierdzenia K ongregacji dla 
S praw  K ultu  Bożego ■— oznaczyły 
inny dzień, jeszcze przed 1 czerw 
ca 1970 r., od którego znacznie obo
wiązywać nowy obrzęd pogrzebo
wy.

Bez względu na jakiekolw iek 
przeciw ne zarządzenia.

W ydany w  siedzibie K ongrega
cji dla Spraw  K ultu  Bożego, 
w  dniu 15 sierpnia 1969 roku, tj. 
w uroczystość W niebowzięcia NMP.

Benno K ard. GUT 
Prefekt

A. B ugnini
S ekretarz


