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Wprowadzenie w życie nowych rubryk brewiarza i mszału rzymskiego. 

 

IGNACY ŚWIRSKI 
Doktor Filozofii i św. Teologii 

Z BOŻEGO ZMIŁOWANIA I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ  

BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI  

 
 Ojciec św. Jan XXIII Pismem Apostolskim "Rubricarum instructum" z dnia 25 lipca 

1960 roku ogłosił nowy zbiór rubryk brewiarza i mszału rzymskiego, obowiązujących  

od 1 stycznia 1961 roku. 

 

 Rubrycela na rok 1961 uwzględnia nowe rubryki. 

 

 Ważniejsze wyjaśnienia nowego prawa liturgicznego zawierają "Wiadomości 

Diecezjalne Podlaskie", 1960 rok, Nr 9-10 i Nr 11-12 oraz nowym rubrykom został 

poświęcony cały numer 6 "Ruchu Biblijnego i Liturgicznego" z 1960 roku. 

 

 Wzywamy Czcigodnych Braci Kapłanów, by dokładnie zapoznali się z nowymi 

przepisami liturgicznymi i ściśle stosowali się do nich przy odmawianiu brewiarza jak  

i w pełnieniu Służby Bożej przy ołtarzu. 

 

 W tym celu polecamy, by na najbliższe kongregacje dekanalne opracowano  

i wygłoszono referaty na tematy: 

 1. Nowe rubryki brewiarza, 

 2. Nowe rubryki mszału. 

 

 Zgodnie z postanowieniem nowych rubryk, począwszy od 1 stycznia 1961 roku, 

modlitwę nakazaną (or. imperata) "pro quacumque tribulatione" (13) należy odmawiać tylko 

w poniedziałki, środy i piątki. Modlitwy nakazanej nie wolno odmawiać: a) we wszystkie dni 

liturgiczne 1 i 2 klasy, b) we Mszach wotywnych 1 i 2 klasy, c) we Mszach śpiewanych i d) 

ilekroć komemoracje uprzywilejowane osiągnęły liczbę przewidzianą dla poszczególnych dni 

liturgicznych. 

 

 Najlepszą zachętą do wprowadzenia w życie nowych rubryk brewiarza i mszału niech 

będzie upomnienie Ojca św. Jana XXIII: "Tych to kapłanów i wszystkich, którzy są 

obowiązani do odmawiania brewiarza, po ojcowsku upominamy, by wszystko to,  

co w brewiarzu jest skrócone, większą swą pilnością i pobożnością uzupełniali. Gdy zaś  

i czytanie Ojców św. niekiedy jest zmniejszone, wszystkich duchownych usilnie zachęcamy, 

by księgi Ojców Kościoła, tak wielką mądrością i pobożnością przepełnione, pilnie do swych 

rąk brali, czytając je oraz ich treść rozważając". 

 

SIEDLCE, dnia 15 grudnia 1960 roku. 
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