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78.

UWAGI WSTĘPNE 

PRAENOTANDA

1. Paschale C hristi m ysterium  
in  filiorum  suorum  exsequiis f i
den ter celebrat Ecclesia, u t illi, qui 
C hristi et m ortu i e t suscitati per 
B aptism um  concorporales facti 
sunt, cum ipso per m ortem  tr a n 
sean t ad vitam , in anim a quidem  
purificandi et cum sanctis e t elec
tis in caelum  assum endi, in corpo
re  vero exspectantes beatam  spem 
adventus C hristi e t resurrectionem  
m ortuorum .

Ideo sacrificium  eucharisticum  
P aschatis C hristi pro defunctis of
fe rt Ecclesia, precesque atque su f
frag ia pro illis effundit ut, in te r se 
com m unicantibus om nibus C hristi 
m em bris, quae aliis im petren t sp i
ritua lem  opem, aliis o fferan t spei 
solacium.

2. In fra tru m  suorum  exsequiis 
celebrandis spem  vitae aeternae 
christiarii u tique affirm are sa ta 
gant, ita  tam en u t m entem  mo- 
dum que agendi hom inum  suae ae
ta tis  suaeque regionis circa de
functos nec ignorare nec neglegere 
v ideren tur. Sive ergo de fam ilia
rum  trad ition ibus agitur, sive de 
locorum consuetudinibus, sive de 
societatibus ad funera curanda 
constitutis, quidquid bonum  inve
nerin t, libenter probent, quidquid 
vero Evangelio contradicere v idea
tu r, ita  transfo rm are n itan tu r, ut, 
quae exsequiae pro christianis ce
leb ran tu r, et fidem  paschalem  os
ten d an t et evangelicum  spiritum  
vere dem ostrent.

3. Rem ota sape vanae pem pae 
ostensione, fidelium  defunctorum

1. W obrzędach pogrzebowych 
swoich dzieci odnaw ia Kościół 
z ufnością tajem nicę paschalną 
C hrystusa, aby ci, k tórzy przez 
chrzest zostali wcieleni w  śmierć 
i zm artw ychw stanie Chrystusa, 
przeszli z Nim przez sw oją śmierć 
do życia, m ając się w praw dzie 
oczyścić na duszy lub być przyjęci 
do nieba razem  ze św iętym i i w y
branym i, a będąc jeszcze w  ciele 
oczekiwać błogosławionej nadziei 
przyjścia C hrystusa i zm artw ych
w stan ia um arłych.

S tąd to Kościół ofiarow uje za 
zm arłych eucharystyczną ofiarę 
Paschy Chrystusowej, zanosi za 
nich modły i błagania, ażeby przez 
dokonującą się w spólnotę w szyst
kich członków Chrystusa, w y p ra
szać dla jednych duchową pomoc, 
a innym  podawać pociechę nadziei.

W spraw ow aniu obrzędów po
grzebowych swoich braci chrześci
janie w inni się zawsze troszczyć 
o potw ierdzenie nadziei w  życie 
wieczne w ten  jednak  sposób, by 
nie w ydaw ali się ignorować lub 
zaniedbywać pojęć i sposobu dzia
łan ia ludzi współczesnych im, oraz 
własnego k ra ju  w  odniesieniu do 
zm arłych. Niech zatem  chętnie 
p rzy jm ują cokolwiek dobrego zn a j
dą czy w  tradycjach  rodzinnych, 
czy w  miejscowych zwyczajach lub 
stowarzyszeniach pogrzebowych. 
To zaś, co w ydaje się sprzeciw iać 
Ewangelii niech s ta ra ją  się tak  
zmienić, by to  co jest związane 
z pogrzebem  chrześcijańskim  u k a 
zywało w iarę paschalną i było 
przepojone duchem  praw dziw ie 
ewangelicznym.

3. U nikając oczywiście próżnej 
zew nętrznej okazałości, w ypada
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corpora, quae Spiritus Sancti tem 
plum  exstiterun t, decet honorari; 
quare  p raesta t, potioribus saltem  
m om entis in te r m ortem  et sepul
turam , fidem  in v itam  aeternam  
affirm ari et suffragiorum  preces 
fundi<

Potiora autem  mom enta, iux ta 
locorum  consuetudines, haec n u 
m erari possunt: vigilia in domo 
defuncti, corporis depositio in fe 
re tro  et ipsius transla tio  ad sepul
crum , praem issa tum  propinquo
rum  tum , si fieri potest, totius 
etiam  com m unitatis adunatione ad 
audiendam  in litu rg ia  verbi conso
lationem  spei, ad sacrificium  eu- 
charisticum  offerendum  et ad de
functum  ultim a valedictione con
salutandum .

4. U t om nium  regionum  condi
ciones perspectae quodam modo h a 
beantur, Ordo exsequiarum  pro 
adultis hic propositus iu txa tres 
typos distinguitur, quorum :

a) prim us typus tres stationes 
praevidet, nem pe in domo defunc
ti, in ecclesia e t in coemeterio;

b) secundus typus duas tan tum  
stationes considerat, idest in sacel
lo coem eterii e t ad sepulcrum ;

c) te rtius typus unicam  sta tio 
nem  habet, et quidem  in ipsa domo 
defuncti.

5. P rim us typus exsequiarum  
idem  prorsus est ac qui an tea h a 
bebatu r in R ituali Romano. Typus 
ille de more, saltem  ru ri tres s ta 
tiones com plectitur, scilicet in  do
mo defuncti, in ecclesia et in  coe
meterio, cum duabus processioni
bus interm ediis. Processiones t a 
men, p raesertim  in magnis c iv ita
tibus, vel haud frequen ter sun t in 
usu vel variis ex rationibus m inus 
conveniunt; ex alia parte, propter 
angustum  clericorum  num erum  et

uczcić ciała w iernych zmarłych, 
ponieważ były św iątynią Ducha 
Świętego. Jest zatem  rzeczą w ska
zaną, by przynajm niej w  w ażniej
szych m om entach jak ie upływ ają 
od śm ierci do pogrzebu zaakcento
wać w iarę w  życie wieczne i za
nosić m odlitw y błagalne.

Zgodnie z miejscowym i zwycza
jam i można wyliczyć następujące 
ważniejsze momenty, o których 
była mowa: czuwanie w  domu
zmarłego, włożenie ciała do tru m 
ny i przeniesienie ciała do grobu, 
poprzedzone zgrom adzeniem  się 
zarówno osób bliskich, jak  i — 
gdy to jest możliwe — naw et całej 
w spólnoty dla w ysłuchania w  li
tu rg ii słowa pociechy nadziei, dla 
spraw ow ania ofiary eucharystycz
nej i dla ostatniego pożegnania 
zmarłego.

4. Aby w  pewńen sposób 
uwzględnić w arunk i w szystkich r e 
gionów om awiam y tu  Porządek 
nabożeństw a pogrzebowego dla do
rosłych przew iduje trzy  następu
jące w arian ty :

a) pierwszy uw zględnia trzy s ta 
cje, a mianowicie w  domu zm arłe
go, w  kościele i na cm entarzu;

b) drugi bierze pod uwagę ty l
ko dwie stacje, a w ięc w  kaplicy 
cm entarnej i p rzy  grobie;

c) trzeci m a tylko jedną stację, 
m ianowicie w  domu zmarłego.

5. Pierw szy obrzęd pogrzebowy 
jest w  zasadzie tak i sam, jak  do
tychczas w ry tua le  rzym skim . 
Ten obrzęd, przynajm niej w  w a 
runkach  w iejskich, obejm uje trzy 
stacje, a mianowicie w  domu 
zmarłego, w  kościele i na cm enta
rzu, łącznie z dwoma procesjam i. 
Jednakże, gdy chodzi o procesje, 
to zwłaszcza w wielkich m iastach, 
są one rzadko praktykow ane lub 
z różnych rac ji są nie w skazane. 
N astępnie, ze względu na b rak  du-
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coem eteriorum  longinquitatem  ab 
ecclesiis, stationes in domo et in 
coem eterio sacerdotes in terdum  
peragere nequeunt. His considera
tis, suadendum  est fidelibus ut, 
déficiente sacerdote vel vel diaco
no, ipsi orationes et psalm os con
suetos dicant; quod si fieri non 
possit, stationes in  domo defuncti 
e t in  coem eterio om ittantur.

6. Iu x ta  hunc prim um  typum , 
statio  in ecclesia com plectitur de 
more celebrationem  M issae exse
quialis, quae p roh ibetu r ta n tu m 
modo in Triduo sacro, in sollem ni
ta tibus et in dominicis A dventus, 
Q uadragesim ae e t Paschae. Si vero, 
rationibus pastoralibus suaden ti
bus, exsequiae in  ecclesia cele
b ren tu r sine Missa (quae tam en 
alia die, quantum  fieri potest, 
opportune celebranda erit) litu rg ia 
verbi omnino praescrib itu r, ita  u t 
statio  in eclesia sem per com plec
ta tu r  hanc litu rg iam  verbi, cum  
vel sine sacrificio eucharistico, a t-  
que ritum  qui olim vocabatur „ab
solutio” defuncti et in posterum  
„ultim a com m endatio et valedictio” 
appellabitur.

7. Secundus typus exsequiarum  
duas tan tum  com plectitur s ta tio 
nes, et quidem  in coemeterio, in 
sacello nem pe coem eteriali e t apud 
sepulcrum . Non praev idetu r in  hoc 
typo exsequiarum  celebratio eu 
charistica, quae tam en locum h a 
bebit, absente cadavere, an te vel 
post ipsas exsequias.

8. R itus exsequialis iu x ta  typum  
tertium , in  domo defuncti cele
brandus, qui fortasse alicubi om 
nino inutilis censebitur, necessarius 
tam en v ide tu r in nonnullis regio
nibus. De rebus singulis, diversis

chownych i dużą odległość cm en
tarza od kościoła, kap łan i nie mo
gą uczestniczyć w  cerem oniach 
w  domu i na cm entarzu. Biorąc 
to pod uwagę, należy doradzać 
wiernym , by w  w ypadku b raku  
kapłana lub diakona, sam i odmó
wili przewidziane m odlitw y i p sa l
my. Jeżeli to  nie może mieć m iej
sca, należy pom inąć cerem onie 
przewidziane w  domu zm arłego 
i na cm entarzu.

6. W om awianym  tu  pierwszym  
obrzędzie stacja  w  kościele obej
m uje z zasady odpraw ianie Mszy 
św. pogrzebowej, k tó ra  jest niedo
zwolona w  czasie świętego try d u - 
um, w  uroczystości oraz w  n ie
dziele adw entu, w ielkiego postu 
i Wielkanocy. Jeżeli na skutek  r a 
cji duszpasterskich przewidziane 
w  kościele cerem onie są spraw o
w ane bez Mszy św. (którą powinno 
się jednak  wedle możności odpra
wić w innym  dniu), w tedy litu rg ia 
słowa jest bezwzględnie obowiąz
kowa. Tak więc stacja  w  kościele 
zawsze w inna obejmować w spo
m nianą litu rg ię słowa — podczas 
Mszy św. lub poza nią — oraz ce
remonię, k tó rą  nazyw ano przedtem  
absolucją przy trum nie (zmarłego), 
a k tó rą  na przyszłość nazywać się 
będzie ostatn im  poleceniem i po
żegnaniem.

7. Drugi obrzęd pogrzebowy 
obejm uje tylko dwie stacje i to  na 
cm entarzu: jedną mianowicie w  k a 
plicy cm entarnej, a drugą przy 
grobie. Nie przew iduje się w  tym  
obrzędzie pogrzebowym Mszy św., 
k tó ra  jednak  będzie odpraw iana 
przed lub po cerem oniach pogrze
bowych.

8. Trzeci obrzęd pogrzebowy, 
spraw ow any tylko w  domu zm ar
łego, chociaż może w  niektórych 
m iejscach nie będzie m iał wcale 
zastosowania, w ydaje się koniecz
ny dla niektórych regionów. Nie
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adiunctis p rae oculis habitis, con
sulto non agitur. A ttam en conveni
re  visum  est u t quaedam  saltem  
indicationes proponerentur, ita  u t 
e t in  hoc casu haberi possent ele
m enta com m unia cum ceteris typis, 
v. gr. in litu rg ia  verbi e t in ritu  
u ltim ae com m endationis seu vale- 
dictionis. Ceterum , Conferentiae 
Episcopales po terun t providere.

9. Q uando R itualia particu la ria  
iu x ta  novum  R ituale Rom anum  
praeparabun tu r, C onferentiae Epi
scopalis e rit sive tres typos exse
quiarum  retinere, sive ordinem  
m utare, sive unum  typum  alte- 
rum ve om ittere. Nam  fieri potest 
u t in  aliqua natione unus typus, 
e. gr. typus prim us cum tribus s ta 
tionibus, sit exclusive in  usu et 
qua talis, ceteris exclusis, re tin en 
dus; in alia vero omnes tres sint 
necessarii. Ideo C onferentia Epi
scopalis, a tten tis necessitatibus
particularibus,, opportune provide
bit.

10. Post M issam exsequialem  r i 
tus u ltim ae com m endationis e t va- 
ledictionis defuncti habetur.

Quo tam en r itu  non quaedam  
defuncti in te llig itu r purificatio  — 
quae quidem  sacrificio eucharisti
co potius effic itu r — sed ex trem a 
exhibetur valedictio, qua com m u
nitas Christiana m em brum  suum  
consalutat, antequam  corpus effe
ra tu r  et sepeliatur. Etsi enim quae
dam  sem per habetu r in  m orte se
paratio , tam en christiani, qui tam 
quam  m em bra C hristi unum  sunt 
in  Christo, nec ipsa m orte um quam  
separari possunt.1

uwzględnia się tu  dokładnie 
wszystkich szczególnych okolicz
ności. Jednakże w ydało się rzeczą 
w skazaną zaproponować p rzynaj
m niej niektóre wytyczne tak , by 
i w  tym  w ypadku mogły być 
w prow adzone pew ne elem enty 
w spólne z pierwszym i dwoma 
obrzędami, np. w  litu rg ii słowa 
i w  cerem onii ostatniego polecenia 
czyli pożegnania. Z resztą w tej 
spraw ie będą mogły zadecydować 
K onferencje Biskupie.

9. W przygotow yw aniu ry tuałów  
partykularnych , opracowyw anych 
zgodnie z nowym ry tuałem  rzym 
skim  do K onferencji Biskupiej bę
dzie należała decyzja, aby zacho
wać w szystkie trzy  rodzaje obrzę
du pogrzebowego, zmienić porzą
dek, czy też pom inąć jeden lub 
drugi rodzaj obrzędu. Może bo
w iem  zdarzyć się w  ten  sposób, że 
w  jakim ś k ra ju  jeden rodzaj obrzę
du, np. pierwszy z trzem a stacjam i 
jest jedynie w  użyciu i dlatego 
pow inien być zachowany, z w yłą
czeniem innych. W innym  zaś k ra 
ju  mogą się okazać konieczne 
w szystkie trzy  rodzaje obrzędu. 
S tąd  to odpowiednia decyzja n a le
żeć będzie do K onferencji B isku
piej, po rozw ażeniu szczególnych 
potrzeb miejscowych.

10. Po Mszy św: pogrzebowej ma 
m iejsce obrzęd ostatniego polece
n ia i pożegnania zmarłego.

Cerem onia ta  nie jest rozum ia
na jako pew na form a oczyszczenia 
zm arłego — co przecież dokonuje 
się raczej przez ofiarę euchary
styczną — lecz w yraża ostatnie 
pożegnanie, w  k tórym  w spólnota 
chrześcijańska pozdraw ia swojego 
członka, zanim  ciało zostanie w y
niesione i pochowane. Chociaż bo
w iem  śm ierć w prow adza zawsze 
jakieś oddzielenie, to jednak  chrześ
cijanie, k tórzy jako członki C hry
stusa stanow ią z Nim jedno, naw et
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Huiusm odi ritum  inv itatio  sacer
dotis in troducat atque declaret; se
qu an tu r deinde quaedam  m om enta 
silentii, gestus aspersionis et incen- 
sationis, a tque cantus valedictionis, 
quem, et idoneo tex tu  com positum 
et ap ta  melodia ornatum , non so
lum  p raesta t ab omnibus cantari, 
sed totius ritu s omnes sen tian t es
se fastigium .

Etiam  aspersio, qua recolitur in 
scriptio  per B atpism um  in vitam  
aeternam , et incensatio, qua hono
ra tu r  corpus defuncti, tem plum  sci
licet Spiritus Sancti, u t gestus v a 
ledictionis haberi possunt.

Ritus ultim ae com mendationis 
et valedictionis haberi nequit nisi 
in ipsa tan tum  actione exsequiali 
seu praesen te cadavere.

11. In quavis pro defunctis cele
bratione, tum  exsequiali tum  etiam  
communi, m agnum  in r itu  tr ib u i
tu r  m om entum  lectionibus verbi 
Dei. Ipsae enim  m ysterium  p a 
schale proclam ant, spem  afferun t 
iterum  in Dei regnum  sim ul con
veniendi, p ietatem  edocent erga 
defunctos et ad Christianae vitae 
testim onium  passim  exhortan tu r.

12. Cum in officiis pro  defunctis 
exhibendis Ecclesia ad dolorem 
et ad fiduciam  efficaciter fo 
vendam , ad orationem  psalm o
rum  potissim um  recu rra t, sedu
lo curen t pastores u t ap ta  ca te
chesi com m unitates suas m anu- 
ducant ad quosdam  saltem  psal
mos, in te r eos qui pro  litu rg ia  ex 
sequiali proponuntur, clarius al-

przez śm ierć nie mogą być nigdy 
rozłączeni.1

W prowadzeniem  do tej cere
monii i zarazem  jej w yjaśnieniem  
są w stępne słowa kapłana. Z kolei 
następuje chw ila milczenia, a po
tem  pokropienie i okadzenie oraz 
śpiew pożegnania. Nie tylko w y
pada, by ten  śpiew posiadający 
odpowiedni tek st i melodię był 
w ykonany przez wszystkich, lecz 
wszyscy powinni ponadto odczuć, 
że jest on szczytem całego obrzędu.

Również pokropienie, k tórym  
w spom ina się zapisanie do życia 
wiecznego przez chrzest i okadze
nie, przez k tó re  w yraża się szacu
nek dla ciała zmarłego, będącego 
św iątynią Ducha Sw., mogą być 
uw ażane jako gest pożegnania.

Cerem onia ostatniego polecenia 
czyli pożegnania może mieć m iej
sce tylko w  sam ej czynności po
grzebowej, a  więc w tedy, gdy jest 
ciało zmarłego.

11. W każdym  nabożeństw ie za 
zm arłych, zarówno pogrzebowym 
jak  i zwykłym, przyw iązuje się 
w  obrzędzie w ielkie znaczenie do 
czytań Słowa Bożego. One bowiem  
głoszą tajem nicę paschalną, p rzy
noszą nadzieję spotkania się zno
w u w K rólestw ie Bożym, uczą sza
cunku (pamięci) względem zm ar-, 
łych i niejednokrotnie zachęcają 
do u jaw nienia św iadectw a życia 
chrześcijańskiego.

12. Poniew aż w  nabożeństwach 
odpraw ianych za zm arłych stosuje 
Kościół m odlitwę psalm ów dla 
w yrażenia bólu i dla skutecznego 
wzmocnienia nadziei, dlatego dusz
pasterze w inni pilnie zatroszczyć 
się o to, ażeby poprzez odpowied
nią katechezę doprowadzili w ier
nych do pełniejszego i głębszego 
zrozum ienia przynajm niej n iek tó -

1 Cf. Simeon Thessalnic., D e ordine sep u ltu ra e : P. G. 155, 685 В.
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tiusque intellegendos. In ceteris 
autem  cantibus, quorum  usus r a 
tione pastorali frequen ter in r itu  
indicatur, tum  „suavis et vivus sa 
crae Scrip turae affec tus” ,2 tum  L i- 
tu rg iae afflatus apprim e curetur.

13. E tiam  in orationibus com
m unitas cbristiana fidem  suam  
profitetu r, a tque pro defunctis 
adultis pie intercedit, u t bea titud i- 
nem  apud Deum cosequantur, ad 
quam  parvuli defuncti, per B aptis
m um  filii adoptionis efecti, iam  
pervenisse creduntur. P ro  horum  
vero in fan tium  parentibus, sicut et 
pro omnium defunctorum  prop in 
quis, preces effunduntur, u t in 
dolore suo fidei consolationem  
accipiant.

14. Ubi sive ex lege particulari, 
sive ex fundatione, sive etiam  ex 
consuetudine, Officium defuncto
rum , tum  in exsequiis tum  etiam  
ex tra  exsequias dici solebat, hoc 
Officium servari potest, digne qu i
dem  e t pie celebrandum . A ttentis 
autem  vitae hodiernae et rei pasto
ralibus condicionibus, loco Officii 
defunctorum , vigilia seu celebratio 
verbi Dei (nn. 27—29) haberi po
test.

15. Iis qui elegerin t p roprii ca
daveris crem ationem , ritu s exse
qu iarum  Christianarum  concedendi 
sunt, nisi constet ipsos talem  elec
tionem  fecisse rationibus ductos 
Christianae v itae adversis, iux ta  ea 
quae s ta tu ta  sun t per In structio 
nem  Sacrae Congregationis S. Of-

rych psalmów, przewidzianych 
w  liturgii żałobnej. W pozostałych 
zaś śpiewach, jak ie  ze względów 
duszpasterskich są często przew i
dziane w  obrzędzie trzeba zatrosz
czyć się szczególnie zarówno 
o „serdeczne i żywe um iłowanie 
P ism a św .” ,2 jak  i o zachow anie 
ducha liturgicznego.

13. Również i w m odlitw ach 
społeczność chrześcijańska w yraża 
sw oją w iarę i w staw ia się poboż
nie za zm arłym i dorosłymi, aże
by osiągnęli u Boga w ieczną szczę
śliwość. Gdy chodzi o zm arłe dzie
ci, k tóre przez chrzest stały  się 
dziećmi przysposobienia, to w yraża 
się w iarę, że już osiągnęły tę  
szczęśliwość. N atom iast za ich ro 
dziców, podobnie jak  i za bliskich 
wszystkich zm arłych zanosi się m o
dły, aby w  swym bólu otrzym ali 
pociechę p łynącą z w iary.

14. Tam, gdzie na podstaw ie 
praw a partykularnego, fundacji, 
czy naw et zwyczaju, zwykło się 
odmawiać brew iarz żałobny w  cza
sie pogrzebu lub poza pogrzebem, 
można i obecnie zachować m odli
tw ę brew iarzow ą, odm aw ianą 
z godnością i pobożnie. Uwzględ
niając wszakże w arunki współczes
nego życia i wymogi duszpaster
skie, można zorganizować zam iast 
b rew iarza żałobnego, w igilię czyli 
nabożeństw o słowa Bożego (nn. 
27—29).

15. Tym, którzy zadecydowali 
o spaleniu własnego ciała nie n a 
leży odmawiać pogrzebu chrześci
jańskiego, o ile nie ustali się, że 
takiego w yboru dokonali k ieru jąc 
się racjam i przeciwnym i chrześci
jańskiem u życiu — zgodnie z tym, 
co postanaw ia In strukcja  K ongre-

2 Cone. Vat. II, Const, de sacra Liturgia, „Sacrasanctum  C oncilium ”, 
n. 24.
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ficłi, diei 8 m aii 1963, de cadave
rum  crem atione, nn. 2—3.3

Exsequiae celebrentur iu x ta  ty 
pum  qui in  regione adhibetur, ita  
tam en u t non la tea t Ecclesiam  an 
teponere consuetudinem  sepeliendi 
corpora, sicut Dominus ipse voluit 
sepeliri, e t v itato  periculo scandali 
vel adm irationis ex parte  fidelium .

R itus qui fiun t ad sacellum  vel 
ad sepulcrum  in hoc casu peragi 
posunt in ipsa aede crem atorii; im - 
mo, déficiente alio loco apto, et in 
ipsa au la crem atorii, v ita to  p ru 
denti periculo scandali vel indiffe- 
ren tism i religiosi.

gacji św. O ficjum  z dnia 8 m aja 
1963 r., na tem at palenia ciał zm ar
łych (nn. 2—3).3

W nabożeństw ie pogrzebowym 
stosuje się w tedy ten  rodzaj obrzę
du, k tóry  jest prak tykow any w  d a
nym  regionie w  ten  jednak  sposób, 
by uwidocznić, że Kościół staw ia 
na pierw szym  m iejscu p rak tykę 
grzebania ciał, tak  jak  i sam  C hry
stus chciał być pogrzebany. T rze
ba się też postarać o uniknięcie 
niebezpieczeństwa zgorszenia lub 
zdziwienia ze strony w iernych.

W tym  w ypadku te  ceremonie, 
k tóre m ają miejsce w  kaplicy lub 
przy grobie, mogą się odbyć w  sa 
mym domu gdzie dokonuje się 
krem acja. Owszem, gdy nie ma 
jakiegoś innego odpowiedniego 
pomieszczenia mogą mieć miejsce 
w  sam ym  krem atorium , z w yk lu 
czeniem roztropnie przew idyw a
nego niebezpieczeństw a zgorszenia 
lub obojętności religijnej.

Obowiązki i posługi w zględem  osób zm arłych  
De offic iis e t m inisteriis circa defunctos

16. In  exsequiis celebrandis 
suum  cuique m unus atque offi
cium  m em inerin t esse concreditum  
omnes qui ad populum  Dei p e rti
nent: parentes nem pe vel propin
qui, funeribus curandis addicti, 
com m unitas ipsa Christiana, sa 
cerdos demum, qui, fidei educator 
et consolationis m inister, actioni 
liturgicae p raeest e t E ucharistiam  
celebrat.

17. M em inerint etiam  omnes, 
p raesertim  vero sacerdotes, cum  in 
litu rg ia  exsequiali defunctos Deo 
com m endant suum  insuper esse 
officium  u t spem  astan tium  e r i
gant, fidem que foveant in m yste-

16. Wszyscy należący do ludu 
Bożego niech pam ięta ją  o tym, że 
w odpraw ianiu pogrzebu każdy ma 
powierzoną w łaściw ą mu posługę 
i obowiązek: a w ięc rodzice lub 
bliscy, a także ci, k tórzy zajm ują 
się organizowaniem  pogrzebu, d a 
na w spólnota chrześcijańska 
i wreszcie kapłan, k tóry  .jako w y
chowawca w  zakresie w iary  i m i
n ister pocieszenia, przewodniczy 
czynności liturgicznej i spraw uje 
Eucharystię.

17. Niech wszyscy; zwłaszcza zaś 
kapłani, polecając Bogu w  liturgii 
pogrzebowej zm arłych, pam iętają  
również o tym, że każdy m a obo
w iązek wzm acniać nadzieję uczest
niczących w  obrzędzie, oraz potę-

Cf. A. A. S. 56 (1964) 822—823.
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rium  paschale et in  resurrectionem  
m ortuorum , ita tam en ut, pium  af
fectum  M atris Ecclesiae e t fidei 
consolationem afferendo, credentes 
quidem  allevent, m aerentes tam en 
non offendant.

18. In p raeparanda  ordinanda- 
que celebratione exsequiarum , sa 
cerdotes non solum uniuscuiusque 
defuncti personam  eiusque m ortis 
adiuncta, sed dom esticorum  quo
que dolorem eorum que C hris
tianae vitae necessitates sollicita 
hum anita te considerent. P eculia
rem  insuper rationem  habeant 
eorum  qui occasione exsequiarum  
liturgicis celebrationibus assistunt 
vel Evangelium  audiunt, sive sunt 
acatholici sive catholici qui E ucha
ristiam  vel num quam  vel v ix  u n 
quam  participan t, vel etiam  fidem  
am isisse v identur: pro omnibus
enim  sacerdotes m inistri sun t 
Evangelii Christi.

19. Exsequiae, sola Missa excep
ta, peragi possunt a diacono. Ne
cessitate pastorali id exigente, 
C onferentia Episcopalis, de licen
tia  Apostolicae Sedis, e tiam  la i- 
cum deputare potest.

Déficiente vero sacerdote vel 
diacono, suadendum  est u t in  ex 
sequiis prim i typi stationes in  do
mo defuncti e t in  coemeterio, a t
que in genere vigilia pro defuncto 
a laicis peragantur.

20. In celebratione exsequiarum , 
p rae ter distinctionem  ex m unere 
liturgico  e t O rdine sacro m anan
tem, et p rae ter honores ad nor
mam  legum  litu rg icarum  auctori
ta tibus civilibus debitos, nulla p ri-

gować ich w iarę w  tajem nicę p a 
schalną i w  zm artw ychw stanie 
um arłych. Należy to jednak  czynić 
w ten  sposób, by niosąc pobożne 
uczucie M atki Kościoła i pociesze
nie płynące z w iary, rzeczywiście 
podnosić na duchu wierzących, 
a nie obrażać uczuć osób przeży
w ających żałobę.

18. W przygotow aniu i organizo
w aniu  nabożeństw a pogrzebowego, 
powinni kapłani z troskliw ą życz
liwością wziąć pod uwagę nie ty l
ko osobę każdego zm arłego i oko
liczności jego śmierci, lecz także 
żałobę domowników i potrzeby ich 
chrześcijańskiego życia. Niech po
nadto zwrócą specjalną uwagę na 
tych, którzy  z racji pogrzebu 
uczestniczą w  nabożeństw ach li
turgicznych lub słuchają Słowa 
Bożego, czy to będą akatolicy, czy 
też katolicy, którzy albo wcale 
albo praw ie nigdy nie uczestniczą 
w  Eucharystii lub naw et —■ jak  się 
w ydaje — u tracili w iarę. K apłani 
bowiem są sługam i Ewangelii 
Chrystusow ej względem w szyst
kich.

19. Diakon może odpraw iać n a 
bożeństwo pogrzebowe, z w yłącze
niem  tylko Mszy św. Gdy domaga 
się tego konieczność duszpaster
ska, K onferencja B iskupia może, 
za zezwoleniem Stolicy Ap., upo
ważnić do tego osobę świecką.

W w ypadku gdy nie ma kapłana 
lub diakona radzi się, by w p ierw 
szym rodzaju obrzędu pogrzebo
wego stacje przewidziane w  dom u 
zmarłego i na cm entarzu oraz z za
sady w igilia za zmarłego spraw o
w ane były przez świeckich.

20. Oprócz różnicy w ypływ ają
cej ze spraw ow ania funkcji l i tu r 
gicznej lub z święceń wyższych 
oraz z w yjątk iem  honorów należ
nych w ładzy cywilnej na podsta
w ie przepisów  liturgicznych, nie

19 — P r a w o  k a n o n i c z n e  n r  3— 4
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vatarum  personarum  au t condicio
num, sive in caerem oniis, sive in 
exterioribus pompis, habeatu r ac
ceptio .4

należy okazywać żadnych szczegól
nych względów pryw atnym  oso
bom lub stanow iskom  czy to w  ce
rem oniach czy w  zew nętrznej oka
załości.4

Przystosow ania dokonyw ane przez K onferencje B iskupie  
De aptationibus C onferentiarum  Episcopalium  cura parandis

21. Conferentiis Episcopalibus, 
com petit vi C onstitutionis de sacra 
L itu rg ia (art. 63 b), in  R itualibus 
particu laribus p ara re  titu lum , 
qui huic titu lo  R itualis Rom ani 
respondeat, singularum  tam en re 
gionum  necessitatibus accom mo
datum , ut, actis ab Apostolica S e
de recognitis, in  regionibus ad quas 
p ertin e t adh ibeatur.

Qua in  aptatione, C onferen tia
rum  Episcopalium  erit;

1) A ptationes definire, in tra  l i
mites in hoc titu lo  statutos.

2) Sedulo et p ruden te r conside
ra re  quid ex trad ition ibus inge- 
nioque singulorum  populorum  op
portune adm itti possit, ideoque 
alias aptationes, quae utiles vel 
necessariae ex istim entur, Aposto- 
licae Sedi proponere, de ipsius 
consensu introducendas.

3) P ropria  autem  R itualium  p a r
ticu larium  iam  exstan tium  ele
m enta, si quae habeantur, retinere, 
dummodo cum C onstitutione de 
sacra L itu rg ia  et necessitatibus 
hodiernis com pani possint, vel ea 
aptare.

4) Versiones tex tuum  parare , ita  
u t ingenio varia rum  linguarum

21. Na mocy konsty tucji o L i
tu rg ii (art. 63 b) przysługuje K on
ferencjom  Biskupim  upraw nienie 
przygotow ania w  ry tuałach  p a rty 
kularnych ty tu łu , odpowiadającego 
om awianem u tu  tytułow i ry tuału  
rzymskiego. Należy go przystoso
wać do potrzeb poszczególnych r e 
gionów. Po zatw ierdzeniu ak t przez 
Stolicę Ap. będzie stosowany w  re 
gionach, dla k tórych jest p rzew i
dziany.

W dokonyw aniu przystosow ania 
do K onferencji B iskupich będzie 
należało:

1) Sprecyzowanie przystosowań 
w  ram ach określonych w  n in ie j
szym ty tu le (rytuału).

2) P ilnie i roztropnie rozważyć, 
co mogłoby być z pożytkiem  do
puszczone z tradycji i m entalności 
poszczególnych narodów. S tąd  też 
K onferencje pow inny przedstaw ić 
Stolicy Ap. także inne przystoso
w ania, k tóre uznają za konieczne 
lub pożyteczne, by za jej zgodą 
wprowadzić je (do ry tuału  p a r ty 
kularnego).

3) Przystosow ać lub zatrzym ać 
pewne elem enty, jeżeli tak ie są 
w  dotychczasowych ry tuałach  p a r
tykularnych, byleby zgodne były 
z konstytucją o litu rg ii i w spół
czesnymi potrzebam i.

4) Przygotow ać tłum aczenie 
tekstów  tak , by rzeczywiście były

4 Cf. Cone. Vat. II, Const, de sacra L iturgia, „Sacrosanctum Conci
lium ", η. 32.
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culturarum que vere sin t accom
m odatae, additis, quotiescum que 
opportunum  fuerit, melodiis cantui 
aptis.

5) P raenotanda, quae in R ituali 
Romano habentur, ap tare  atque 
complere, ita  u t m inistri significa
tionem  rituum  plene in te llegant et 
effectu com pleant.

6) In  editionibus librorum  litu r-  
gicorum  cura C onferentiarum  Epi
scopalium  parandis, m ateriam  or
d inare modo qui ad usum  pasto
ralem  aptissim us v ideatu r ita, t a 
men, u t de m ateria, quae in hac 
editione typica continetur, nihil 
om ittatur.

Si quae vero rubricas vel tex tus 
adicere opportunum  videatur, con
gruo signo vel charactere typogra- 
phico d istinguantur a rubricis et 
tex tibus R itualis Romani.

22. In  parandis R itualibus p a r ti
cularibus de exsequiis, C onferen
tiarum  Episcopalium  erit:

1) R itum  ordinare iux ta  unum  
vel p lures typos, p rou t indicatum  
est supra, n. 9.

2) P ro form ulis in  ipso ritu  
principali propositis, alias, si op
portunum  visum  fuerit, substitue
re  ex iis quae in capite VI haben
tur.

3) Quoties R ituale Rom anum  
plures exhibet form ulas ad lib itum  
eligendas, alias etiam  form ulas 
eiusdem  generis adicere (ad no r
m am  n. 2 1 , 6).

4) Iudicare an laici deputandi 
sin t ad celebrandas exsequias (cf. 
supra n. 19).

5) Sicubi ratio  pastoralis id sua
deat, sta tue re  u t aspersio et incen-

dostosowane do różnych w łaści
wości językowych i ku lturalnych, 
dodając ■— ile razy w yda się to 
pożyteczne — odpowiednie m elodie 
do śpiewu.

5) Przystosow ać i uzupełnić 
uwagi w stępne zaw arte w  ry tuale  
rzym skim  tak, by m inistrzy w  peł
ni zrozumieli znaczenie obrzędów 
i skutecznie je wykonali.

6) W w ydaniach ksiąg liturgicz
nych, przygotow yw anych s ta ra 
niem K onferencji Biskupich doko
nywać rozkładu treści w  sposób 
najbardziej odpowiedni z punk tu  
w idzenia duszpasterskiego tak  jed 
nak, by niczego nie pom inąć z tre 
ści zaw artej w  obecnym w ydaniu  
typicznym.

W w ypadku dołączenia rubryk  
lub tekstów  należy je  przy pom o
cy odpowiedniego znaku lub ro 
dzaju trzcionki odróżnić od rub ryk  
i tekstów  ry tuału  rzymskiego.

22. W przygotow yw aniu pogrze
bowych ry tuałów  partyku larnych  
do K onferencji Biskupich będzie 
należało:

1) Ułożyć obrzęd w  ram ach jed 
nego lub k ilku  rodzajów , jak  to  
było zaznaczone wyżej w n. 9.

2) Zastąpić ■— gdyby to w yda
wało się pożyteczne — form uły 
zamieszczone w  tekście głównym 
obrzędu form ułam i zaw artym i 
w  rozdziale VI.

3) He razy ry tua ł rzym ski za
w iera k ilka form uł, k tóre mogą 
być dowolnie w ybrane, w tedy m o
gą dołączyć także inne form uły 
tego samego rodzaju (zgodnie 
z norm ą n. 2 1 , 6).

4) zadecydować czy świeckich 
należy upoważnić do spraw ow ania 
obrzędów pogrzebowych (por. w y
żej n. 19).

5) Gdyby to zalecał wzgląd 
duszpasterski mogą pozwolić na
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satio  om itti possint, vel alio r itu  
supleri.

6) Colorem illum  liturgicum  pro 
exsequiis sta tuere, qui aptus sit 
ingenio populorum , quique e t do
lorem  hum anum  non offendat et 
spem  christianam  ostendat m yste
rio  paschali illum inatam .

pominięcie pokropienia i okadzenia 
lub zastąpienie go innym  obrzę
dem.

6) Określić liturgiczny kolor po
grzebowy, by odpowiadał m en tal
ności narodu, a  jednocześnie nie 
obrażał sm utku ludzkiego i u k a 
zywał chrześcijańską nadzieję, 
oświeconą tajem nicą paschalną.

Zadanie kapłana w  przygotow aniu i zorganizow aniu nabożeństw a  

De m unere sacerdotis in  praeparanda ordinandaque celebratione

23. Sacerdos, variis diversisque 
consideratis adiunctis, votis etiam  
fam iliae et com m unitatis auditis, 
facu ltatibus in r itu  concessis li
ben ter u ta tu r.

24. R itus pro quolibet typo p ro 
positus ita  describ itur u t cum sim 
p lic ita te peragi possit; m agna ta 
men tex tuum  copia pro opportun i
ta te  p raebetur. Ita, ex. gr.;

1) Omnes tex tus in genere cum 
aliis com m utari possunt, ipsa com
m unitate  vel fam ilia coopérante, 
ad m aiorem  veritatem  habendam , 
iu x ta  cuiusque celebrationis ad- 
iuncta.

2) Q uaedam  elem enta non obli
gatorie determ inantur, sed ad lib i
tum  addi posunt pro opportunitate, 
u t v. gr. oratio pro dolentibus in 
domo defuncti.

3) Iu x ta  trad itionem  liturgicam , 
m agna d a tu r electionis libertas in 
tex tibus ad processiones propositis.

4) Quoties psalm us qui ratione 
litu rg ica ind icatur vel suadetur 
aliquam  d ifficultatem  pastoralem  
praebere potest, alius add itu r ad 
libitum , loco praecedentis assu
m endus. Immo in psalm is ipsis 
unus alterve versus qui sub as
pectu pastorali m inus aptus v idea
tu r, om itti potest.

23. Niech kap łan  chętnie skorzy
sta  z przyznanych mu w  obrzędzie 
upraw nień, rozważywszy różne 
okoliczności i w ysłuchaw szy życzeń 
rodziny i wspólnoty.

24. Każdy z obrzędów jest tak  
ułożony, by można go było odpra
wić w  sposób prosty. Jednakże 
przew iduje się dużo tekstów  do 
ew entualnego w yboru. Tak np.:

1) Ogólnie rzecz biorąc w szyst
kie teksty  mogą być zm ieniane, 
przy udziale wspólnoty lub rodzi
ny, by bardziej w yrażały praw dę 
zgodnie z okolicznościami każdego 
pogrzebu.

2) N iektóre elem enty nie są 
przewidziane jako obowiązkowe, 
lecz mogą być z pożytkiem  dodane 
według uznania, jak  np. m odlitwa 
w  domu zm arłego za pogrążonych 
w sm utku.

3) Zgodnie z trad y c ją  liturgicz
ną daje się dużą możność doboru 
tekstów  przew idzianych w czasie 
procesji.

4) Ile razy psalm  przepisany lub 
zalecany z rac ji liturgicznych 
mógłby stw arzać pew ną trudność 
duszpasterską, w tedy dołączony 
jest inny, k tó ry  bierze się według 
uznania zam iast poprzedniego. 
Owszem w  sam ych psalm ach moż
na opuścić jeden czy drugi w iersz 
jeżeli w ydaje się mniej odpowied
ni z punk tu  w idzenia duszpaster
skiego.
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5) T extus orationum  sem per n u 
m ero singulari proponitur, pro uno 
nem pe defuncto: proinde singulis 
in casibus, sive quoad genus sive 
quoad num erum , tex tus ipse e rit 
aptandus. Ita, ex. gr. verba „fam u
lus tu u s” fient, pro opportunitate, 
„fam ula tu a ” vel „fam uli tu i” vel 
„fam ulae tu ta e ”, etc.

6) In orationibus, lineas quae 
in tra  parethesim  continentur om it
ti possunt.

25. A pta eaque digna exsequia
rum  celebratio, sicut, e t to tum  sa 
cerdotis m inisterium  erga defunc
tos, considerationem  organicam  
m ysterii Christiani e t pastoralis of
ficii supponit.

In te r alia sacerdotis est:
1) Aegrotis et m oribundis ades

se, sicut in proprio titulo R itualis 
Romani indicatur.

2) Catechesim  trad e re  de signi
ficatione m ortis christianae.

3) Defuncti fam iliam  blande re 
ficere, in doloris anx ie ta te  fovere 
et, quantum  fieri potest, benigne 
adiuvare atque cum illa celebra
tionem  aptam  exsequiarum  parare, 
adhibitis facu ltatibus in ipso ritu  
propisitis atque concessis.

4) L iturgiam  denique defuncto
rum  cum to ta v ita  litu rg ica paroe- 
ciali e t cum m inisterio pastorali 
apte componere.

5) Tekst oracji zamieszczony jest 
jest zawsze w  liczbie pojedynczej, 
m ianowicie za jednego zmarłego. 
S tąd  w  poszczególnych w ypadkach 
trzeba będzie przystosować tekst 
co do rodzaju lub liczby. Tak np. 
zam iast słowa „sługa tw ó j” bę
dzie ·— zależnie od okoliczności: 
„służebnica tw o ja”, „słudzy tw oi”, 
„służebnice tw oje” itd.

6) W m odlitw ach można opusz
czać te  słowa, k tóre są umieszczo
ne w  naw iasach.

25. W łaściwie i zarazem  godn'e 
odpraw ienie pogrzebu, podobnie 
jak  i cała posługaa kapłańska 
względem zm arłych suponują (za
kładają) całościowe rozważenie ta 
jem nicy chrześcijańskiej i dusz
pasterskiego obowiązku.

Do kapłana należy m. in.:
1) Być przy chorych i um iera

jących, jak  to jest podkreślone 
w  odnośnym ty tu le ry tuału  rzym 
skiego.

2) nauczać na tem at znaczenia 
chrześcijańskiej śmierci.

3) Pokrzepiać delikatnie rodzinę 
zmarłego, pocieszać ją  w  sm utku 
i wedle możności dyskretn ie w e
sprzeć, a także razem  z nią ustalić 
odpowiednio samo nabożeństwo 
pogrzebowe, korzystając z możli
wości zaproponowanych i dozwo- 
lonj^ch przez sam  obrzęd.

4) Wreszcie żałobną litu rg ię 
wkomponować odpowiednio w  ca
łość życia liturgicznego i p as te r
skiego posługiwania.
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