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R o z p o r z ą d ze n i e 

w sprawie świąt i obchodzenia uroczystości 

odpustowych 
L. dz. 1145/53. 

Siedlce, dn. 22 czerwca 1953 r. 

 

BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI 

 

 

 Ze względu na konieczność ujednostajnienia rozbieżnych praktyk, jakie powstały  

w diecezji Naszej, na tle różnej interpretacji co do świętowania uroczystości odpustowych,  

o czym przekonaliśmy się podczas wizytacji kanonicznych, niniejszym zarządzeniem, 

zmuszeni jesteśmy zmienić i dokładnie sprecyzować zarządzenie Nasze z 10 grudnia 1946 r. 

L. dz. 10224 – ob. Wiad. Diec. Podl., 1946 r., str. 66 – w następujący sposób:  

 

1. Przypominamy zasadę ogólną, że do liczby świąt depraecepto  - kan. 1247 § 1 – na 

mocy specjalnej dyspensy Stolicy Apostolskiej, czasowo udzielonej dla całej 

Polski, należą obecnie wszystkie niedziele oraz uroczystości: Bożego Narodzenia 

25 grudnia, Obrzezania Pańskiego – 1 stycznia, Trzech Króli – 6 stycznia, Bożego  

Ciała, Wniebowzięcia N.M.P. – 15 sierpnia i Wszystkich Świętych. 

2. Wszelkie przeto uroczystości odpustowe (por. st. 240, 2-o Synodu Diecezjalnego  

z 1923 r.), jak św. Patronów parafii, ewentualnie, tytułów kościoła i t. p., poza 

świętami wyżej wymienionymi, obchodzone dotąd cum externa solemnitate,  

a przypadające w dni powszednie, zwłaszcza, w okresie wzmożonych prac na roli: 

zasiewy, sianokosy, żniwa i t. d., na mocy kan. 1247 § 2, przenosimy na najbliższą 

niedzielę po uroczystości wraz z odpustem (kan. 922), o ile do dnia uroczystości 

przywiązany jest odpust, nadany przez Stolicę Apostolską. Jednocześnie 

wyjaśniamy, że dni, na które Władza Diecezjalna wydała zezwolenie  

na wystawienia Najśw. Sakramentu, nie mogą być przez to samo uważane  

za świąteczne.   

3. Co się tyczy nabożeństw 40-godzinnych, przypadających dotąd w dni większego 

nasilenia robót polnych, upoważniamy Księży Proboszczów do przeniesienia  

na inne terminy, najwięcej dogodne dla wiernych. Zobowiązujemy Księży 

Proboszczów, aby niezwłocznie powiadomili Kurię o zmienionych terminach tych 

nabożeństw. 

4. W dni świąt kanonicznie lub cywilnie zniesionych, obchodzonych cum externa 

solemnitate, a do których obecnie należą tylko następujące: 1) Matki Boskiej 

Gromnicznej – 2 luty, 2) drugi dzień Wielkanocy, 3) drugi dzień Zielonych 

Świątek, 4) Wniebowstąpienia Pańskiego, 5) świętych Apostołów Piotra i Pawła – 

29 czerwca, 6) Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – 8 grudnia i 7) św. Szczepana 

Męczennika – 26 grudnia, zgodnie ze st. 240 § 1 Synodu Diecezjalnego z 1923 r. 

oraz wyjaśnieniem Komisji Liturgicznej Episkopatu – ob. Komunikaty Kurii  

1951 r. Nr 10-12, str. 7 – należy odprawić we wszystkich kościołach  

p r z e d  p o ł u d n i e m nabożeństwo w sposób świąteczny, a przynajmniej jedną 

Mszę św. z kazaniem (rano lub sumę), w czasie zaś wieczorowym odprawić Mszę 

św. dla wiernych, którzy w tym dniu musieli pracować, a pragną uczestniczyć  

we Mszy św.  



Należy pouczyć wiernych, że wymienione dni, na mocy dyspensy Stolicy 

Apostolskiej, nie są obowiązani (sub gravi) do uczestniczenia we Mszy św.  

i od powstrzymywania się prac służebnych. 

5. W inne dni świąt zniesionych, zaznaczonych w Rubryceli literami F.S., nie wolno 

odprawiać nabożeństw świątecznych. 

6. Procesje w dniach Matki Boskiej Gromnicznej i Wniebowstąpienia Pańskiego, 

można odbywać przed Mszą św. przedpołudniową i przed Mszą św. wieczorową. 

7. Na podstawie Konstytucji Apostolskiej „ Christus Dominus” z dnia 6 stycznia 

1953 r., z e z w a l a m y w dni świąt de praecepto i świąt zniesionych (ob. wyżej 

pp. 1 i 4) na odprawianie Mszy św. w godzinach wieczorowych, począwszy  

od godziny 16-tej, o ile Duszpasterz, biorąc pod uwagę miejscowe warunki, 

uważać to będzie za pożyteczne dla ogółu swych parafian. 

8. Instrukcja Kongregacji św. Oficjum, dotycząca Konstytucji Apostolskiej „Christus 

Dominus”, wyraźnie z a s t r z e g a:  

„Kapłani odprawiający Mszę św. w godzinach popołudniowych, jak również  

i wierni, którzy w tych okolicznościach przystępują do Komunii św., mogą 

podczas posiłku, dozwolonego na trzy godziny przed początkiem Mszy św. 

albo Komunii św. , pić z należytym umiarem napoje alkoholowe , jakich 

zwykle używa się podczas posiłków (np. wino, piwo, i t. p.), wyłączając 

zawsze napoje wyskokowe (liquores). Przed i po takim posiłku mogą 

przyjmować, wyłączając zawsze wszelkiego rodzaju alkohol, cośkolwiek na 

sposób napoju, aż do godziny przed Mszą św. lub Komunią św.  

 

„Kapłani nie mogą odprawiać Mszy św. rano i wieczorem tego samego dnia, 

jeśli nie mają wyraźnego pozwolenia binowania lub trynowania, stosownie do 

kan. 806”. 

 

„Wierni nie mogą nigdy przyjmować Komunii św. rano i wieczorem tego 

samego dnia  stosownie do kan. 857”. 

 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1953 r. i obowiązywać 

będzie na terenie całej diecezji aż do wyraźnego odwołania. 

 

Dano w Siedlcach, dnia 22 czerwca 1953 r. 

 

+ Ignacy Świrski bp. 

 

  

 

 

 

 

 
 


