
 

BISKUP 

SIEDLECKI CZYLI PODLASKI 

L.d. 2034/64 

 

MSZE ŚWIĘTE W GODZINACH WIECZORNYCH 

 

DEKRET 

 

 Mając na uwadze dobro duchowe ogółu wiernych, na mocy upoważnienia udzielonego 

Nam w Motu Proprio Piusa XII „Sacram Communionem” z dnia 19 marca 1957r. AAS. 

45/1957 – zezwalam niniejszym na odprawianie jednej Mszy św. w godzinach wieczornych 

we wszystkich kościołach parafialnych, jeśli przewidzieć można, że wierni licznie (czyli co 

najmniej 20 osób) będą brali udział we Mszy św., którzy to z jakiegokolwiek słusznego 

powodu nie mogą być obecni na Mszy św. w godzinach przedpołudniowych, w niżej 

wymienionych dniach: 

I.  

1.  We wszystkie niedziele i święta nakazane wymienione w kan. 1247 § 1 K.P.K.  

tj. ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia (1. I), Trzech Króli (6. I), św. Józefa  

(19. III), Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Świętych Apostołów Piotra  

i Pawła (29. VI), Wniebowzięcie N.M.P (15. VIII), Wszystkich Świętych (1.IX), 

Niepokalane Poczęcie N.M.P. (8. XII), Boże Narodzenie (24. XII). 

2. W Dzień Zaduszny (2. XI) 

3. W poniedziałek wśród Oktawy Wielkanocnej i Zielonych Świątek oraz w uroczystość 

św. Szczepana pierwszego Męczennika. 

4. W uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej z zastrzeżeniem, iż w tym samym kościele 

może się tylko raz odbyć uroczyste poświęcenie gromnic albo w godzinach 

przedpołudniowych albo wieczornych 

5. W środę Popielcową, kiedy to poświęcenie popiołu może odbyć się dwa razy,  

tj. w godzinach przedpołudniowych i wieczornych. 

6. W każdy pierwszy piątek miesiąca z tym, że wolno odprawiać dwie Msze o Najśw. 

Sercu Jezusa jako wotyw III klasy. 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca, z tym, że wolno odprawiać jedna wotywę  

o Niepokalanym Sercu Maryi. 

7. W każdą sobotę Królowej Polski według dekretu Księdza Prymasa z dnia  

19.VI.1961 r. (nr 3271/61/P). msze św. „Gaudeamus” z dnia 3 maja jako wotywę  

II klasy połączoną z jakimkolwiek nabożeństwem maryjnym aż do zakończenia 

Wielkiej Nowenny. 

8. Codziennie w czasie misji, rekolekcji. 

9. Z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

10. W uroczystość św. Stanisława Kostki (13.XI). 



II. Pozwolenie na odprawianie Mszy św. w godzinach wieczornych nie mieści w sobie 

pozwolenia na banicję. 

III. Mszę św. wieczorną można odprawiać od godziny 16-ej. Nie wolno jej rozpocząć po 

godzinie 20. Na Mszę św. popołudniową (godz. 13-16) potrzeba specjalnego 

indultu Stolicy Apostolskiej. 

IV. We wszystkich innych wypadkach, które nie są wymienione w niniejszym Dekrecie, 

należy się zwracać do Kurii Biskupiej. 

Dekret niniejszy ważny jest do 31 grudnia 1963 roku. 

 

Siedlce, dnia 17 września 1962 roku. 

+ Ignacy Świrski bp 


