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TABELA PIERWSZEŃSTWA DNI LITURGICZNYCH

I
1. Paschalne	Triduum	Męki	i	Zmartwychwstania	Pańskiego.
2. Narodzenie	Pańskie,	Objawienie,	Wniebowstąpienie	i	Ze
słanie	Ducha	Świętego.	Niedziele	Adwentu,	Wielkiego	Po
stu,	Okresu	Wielkanocnego,	 Środa	Popielcowa.	Dni	Wiel
kiego	Tygodnia	od	poniedziałku	do	czwartku	włą	cznie.	Dni
w Oktawie Wielkanocy.
3. Uroczystości	 Pańskie,	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	 oraz
świętych	umieszczone	w	kalendarzu	ogólnym.	Wspomnie
nie	wszystkich	wiernych	zmarłych.

4. Uroczystości	własne,	a	mianowicie:
Uroczystość	głównego	patrona	miejscowości	lub	miasta.
Uroczystość	 poświęcenia	 kościoła	własnego	 i	 rocznicy
poświęcenia	kościoła	własnego.
Uroczystość	tytułu	kościoła	własnego.
Uroczystość	tytułu	lub	założyciela	albo	głównego	patro
na zakonu lub zgromadzenia.

II
5. Święta	Pańskie	umieszczone	w	kalendarzu	ogólnym.
6. Niedziele	 okresu	 Narodzenia	 Pańskiego	 i	 Okresu
Zwykłego.
7. Święta	Najświętszej	Maryi	Panny	i	świętych	umieszczone
w kalendarzu ogólnym.
8. Święta	własne,	a	mianowicie:

Święto	głównego	patrona	diecezji.
Święto	 rocznicy	 poświęcenia	 własnego	 kościoła	 kate
dralnego.
Święto	głównego	patrona	regionu,	prowincji,	narodu	lub
większego	terytorium.
Święto	tytułu,	założyciela	lub	głównego	patrona	zakonu
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albo zgromadzenia i prowincji zakonnej, z zachowaniem 
przepisów zawartych w nr 4. 
Inne	święta	własne	jakiegoś	kościoła.	
Inne	święta	wpisane	do	kalendarza	diecezji,	zakonu	lub	
zgromadzenia. 

9.	Dni	okresu	Adwentu	od	17	do	24	grudnia	włącznie.	Dni	
w	Oktawie	Narodzenia	Pańskiego.	Dni	powszednie	okresu	
Wielkiego Postu.

III
10.	 Wspomnienia	 obowiązkowe	 podane	 w	 kalendarzu	 
ogólnym. 
11.	Wspomnienia	obowiązkowe	własne,	a	mianowicie:	

a. Wspomnienie patrona miejsca, diecezji, regionu i pro
wincji,	narodu,	większego	terytorium	oraz	patrona	zako
nu lub zgromadzenia i prowincji zakonnej. 
b.	 Inne	wspomnienia	 obowiązkowe	własne	 danego	ko
ścioła.	
c.	Inne	wspomnienia	obowiązkowe	wpisane	w	kalenda
rzu danej diecezji, zakonu lub zgromadzenia. 

12.	 Wspomnienia	 dowolne.	 Można	 je	 obchodzić	 nawet	 
w dni wymienione w nr. 9, z zachowaniem jednak odno
śnych	 przepisów	podanych	w	Ogólnym	wprowadzeniu	 do	
mszału	i	do	Liturgii	Godzin.
W	 podobny	 sposób	 jak	wspomnienia	 dowolne	można	 ob
chodzić	wspomnienia	obowiązkowe	zachodzące	przypadko
wo w dni powszednie Wielkiego Postu. 
13.	Dni	powszednie	Adwentu	do	16	grudnia	włącznie.	Dni	
okresu	Narodzenia	Pańskiego	od	dnia	2	stycznia	do	soboty	
po	Objawieniu	Pańskim.
Dni	 powszednie	 Okresu	 Wielkanocnego	 od	 poniedziałku	
po	Oktawie	Wielkanocy	do	soboty	przed	Zesłaniem	Ducha	
Świętego	włącznie.
Dni	powszednie	Okresu	Zwykłego.	
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Obchody liturgiczne zbiegające się w tym samym dniu 
lub bezpośrednio po sobie następujące

Jeżeli	 kilka	 obchodów	 liturgicznych	 zbiega	 się	w	 tym	 sa
mym	 dniu,	 pierwszeństwo	 ma	 ten,	 który	 zajmuje	 wyższe	
miejsce	w	Tabeli	pierwszeństwa	dni	liturgicznych.
Uroczystość	 przypadającą	 na	 dzień	 liturgiczny	 mający	
pierwszeństwo	 przenosi	 się	 na	 najbliższy	 dzień	 wolny	 od	
obchodów	wymienionych	w	 nr.	 1–8	Tabeli	 pierwszeństwa	
dni	liturgicznych.	Należy	zachować	przepisy	zawarte	w	nr.	5	
Ogólnych	norm	roku	liturgicznego.	Obchody	niższego	stop
nia	w	tym	roku	opuszcza	się.
Jeżeli	w	tym	samym	dniu	zbiegają	się	II	Nieszpory	dnia	bie
żącego	oraz	I	Nieszpory	dnia	następnego,	to	pierwszeństwo	
mają	Nieszpory	tego	obchodu	liturgicznego,	który	w	Tabeli	
pierwszeństwa	 dni	 liturgicznych	 zajmuje	 wyższe	 miejsce.	
Gdy	 obydwa	 obchody	 są	 równe	 stopniem,	 pierwszeństwo	
mają	Nieszpory	dnia	bieżącego.

WYBÓR MSZY I JEJ CZĘŚCI 

1.	W	uroczystości	kapłan	obowiązany	jest	stosować	się	do	
kalendarza	kościoła,	w	którym	celebruje.
2. W niedziele, w dni powszednie Adwentu, okresu Naro
dzenia	Pańskiego,	Wielkiego	Postu,	Okresu	Wielkanocnego,	
w	święta	i	we	wspomnienia	obowiązkowe:	

a.	 jeśli	 kapłan	 sprawuje	Mszę	 świętą	 z	 udziałem	 ludu,	
winien	 się	 stosować	do	 kalendarza	 kościoła,	w	którym	
celebruje;
b.	jeśli	sprawuje	Mszę	świętą,	w	której	uczestniczy	tylko	
jeden	usługujący,	kapłan	może	kierować	się	albo	kalen
darzem	kościoła,	albo	kalendarzem	własnym.

3.	W	dni,	w	które	przypada	wspomnienie	dowolne:	
a.	w	dni	powszednie	Adwentu	od	dnia	17	do	24	grudnia,	
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w	ciągu	Oktawy	Narodzenia	Pańskiego	i	w	dni	powsze
dnie	Wielkiego	 Postu,	 z	wyjątkiem	Środy	 Popielcowej	
i	 Wielkiego	 Tygodnia,	 kapłan	 sprawuje	 Mszę	 świę
tą	 z	 bieżącego	 dnia	 liturgicznego;	 jeżeli	 w	 takim	 dniu	 
w	kalendarzu	ogólnym	przypada	wspomnienie,	może	od
mówić	kolektę	z	tego	wspomnienia,	poza	Środą	Popiel
cową	i	Wielkim	Tygodniem.	W	dni	powszednie	Okresu	
Wielkanocnego	można	obchodzić	w	całości	wspomnie
nia	Świętych.
b.	W	dni	powszednie	Adwentu	przed	dniem	17	grudnia,	
w	dni	powszednie	okresu	Narodzenia	Pańskiego	od	dnia	
2 stycznia i w dni powszednie Okresu Wielkanocnego 
kapłan	może	wybrać	 albo	Mszę	 z	 dnia	 powszedniego,	
albo	Mszę	o	świętym	lub	o	jednym	ze	świętych,	których	
wspomnienie	 przypada,	 albo	 Mszę	 o	 jakimś	 świętym	
wpisanym w tym dniu w Martyrologium.
c.	W	zwykłe	dni	powszednie	kapłan	może	wybrać	albo	
Mszę	z	dnia	powszedniego,	albo	Mszę	o	świętym,	któ
rego	wspomnienie	 dowolne	 przypada,	 albo	Mszę	 o	 ja
kimś	świętym	wpisanym	w	tym	dniu	w	Martyrologium,	
albo	 jedną	 z	 Mszy	 w	 różnych	 potrzebach,	 albo	 Mszę	 
wotywną.

4.	Kapłan	celebrujący	z	udziałem	ludu	zadba	o	to,	by	zbyt	
często	bez	dostatecznego	powodu	nie	opuszczać	czytań,	któ
re	w	lekcjonarzu	są	wyznaczone	na	poszczególne	dni;	Ko
ściół	bowiem	pragnie,	aby	wiernym	hojniej	zastawiano	stół	
słowa	Bożego.	

5.	 Z	 tej	 samej	 przyczyny	 powinien	 z	 umiarem	 stosować	
Msze	żałobne,	albowiem	każdą	Mszę	świętą	ofiaruje	się	tak	
za	żywych,	jak	i	za	zmarłych,	i	w	Modlitwie	eucharystycznej	
wspomina	się	zmarłych.
6.	Tam,	gdzie	sercu	wiernych	bliskie	są	wspomnienia	dowol
ne	Najświętszej	Maryi	Panny	lub	Świętych,	należy	zadość
uczynić	ich	uprawnionej	pobożności.
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7.	 Gdy	 istnieje	 swoboda	 wyboru	 między	 wspomnieniem	
wpisanym do kalendarza ogólnego i wspomnieniem umiesz
czonym w kalendarzu diecezjalnym lub zakonnym, pierw
szeństwo	zgodnie	z	tradycją	przysługuje	wspomnieniu	par
tykularnemu,	jeżeli	nie	ma	między	nimi	innych	różnic.

(OWMR 353–355)

CZYTANIA

1.	Przy	wyborze	tekstów	różnych	części	Mszy,	 tak	z	okre
sów	 roku	kościelnego,	 jak	 i	 o	Świętych,	 należy	 zachować	
następujące	normy:

a.	Na	niedziele	i	uroczystości	są	wyznaczone	trzy	czyta
nia,	mianowicie	czytanie	Proroka,	Apostoła	i	Ewangelii;	
w	ten	sposób	wychowuje	się	chrześcijan	do	zrozumienia	
ciągłości	zbawczego	dzieła,	zgodnie	z	przedziwną	Bożą	
pedagogią.	 Czytania	 te	 ściśle	 obowiązują.	 W	 Okresie	
Wielkanocnym	zgodnie	z	tradycją	Kościoła	zamiast	czy
tania	ze	Starego	Testamentu	bierze	się	czytanie	z	księgi	
Dziejów	Apostolskich.	
b.	Na	święta	wyznaczone	są	dwa	czytania.	Jeśli	 jednak	
zgodnie	z	zasadami	święto	zostaje	podniesione	do	rangi	
uroczystości,	dodaje	się	trzecie	czytanie,	wzięte	spośród	
tekstów wspólnych.
c.	W	dni	wspomnień	Świętych,	jeśli	nie	ma	czytań	wła
snych,	z	zasady	stosuje	się	czytania	wyznaczone	na	dni	
powszednie.	W	 niektórych	 przypadkach	 proponuje	 się	
czytania	 przystosowane,	 które	 naświetlają	 szczególny	
aspekt	 duchowego	 życia	 albo	 działalności	 Świętego.	
Używanie	tych	czytań	nie	obowiązuje,	chyba	że	przema
wiają	za	tym	prawdziwe	racje	duszpasterskie.
d.	W	 lekcjonarzu	 na	 dni	 powszednie	 zamieszczone	 są	
czytania	na	poszczególne	dni	każdego	tygodnia	w	ciągu	
całego	roku;	należy	więc	z	zasady	stosować	te	czytania	

Wydawnictwo WAM 
Wszelkie prawa zastrzeżone©



17WSTĘP

w	te	dni,	na	które	je	wyznaczono,	chyba	że	przypadnie	
uroczystość	lub	święto	albo	wspomnienie	mające	własne	
czytania	z	Nowego	Testamentu,	to	jest	takie,	w	których	
występuje	wzmianka	o	Świętym	czczonym	danego	dnia.	
Jeśli	 jednak	 czytanie	 ciągłe	 Pisma	 świętego	 zostanie	
przerwane	w	ciągu	tygodnia	przez	jakąś	uroczystość	lub	
święto,	albo	przez	 jakiś	 szczególny	obchód	 liturgiczny,	
kapłan,	 z	 uwagi	 na	 porządek	 czytań	 całego	 tygodnia,	 
ma	 prawo	 albo	 części	 opuszczone	 połączyć	 z	 inny
mi,	albo	zdecydować,	którym	 tekstom	należy	przyznać	
pierwszeństwo.	
e.	 We	 Mszach	 świętych	 z	 udziałem	 specjalnych	 grup	
kapłan	 może	 wybrać	 czytania	 odpowiedniejsze	 na	 da-
ną	 okoliczność,	 byleby	 pochodziły	 z	 zatwierdzonego	 
lekcjonarza.
f.	Ponadto	specjalny	wybór	tekstów	Pisma	świętego	po
dano	w	 lekcjonarzu	 do	Mszy	 obrzędowych,	 z	 którymi	
wiąże	się	sprawowanie	niektórych	sakramentów	lub	sa
kramentaliów,	albo	do	Mszy,	które	celebruje	się	w	szcze
gólnych	okolicznościach.	

2.	Lekcjonarze	te	ułożono	w	tym	celu,	aby	przez	lepszy	do
bór	 słowa	Bożego	wprowadzać	 słuchających	 go	wiernych	
w	pełniejsze	rozumienie	misterium,	w	którym	uczestniczą,	 
i	wychowywać	do	głębszego	umiłowania	objawionego	słowa.
Tak	 więc	 przy	 wyborze	 tekstów,	 które	 się	 czyta	 na	 zgro
madzeniu	 liturgicznym,	 należy	 brać	 pod	 uwagę	 zarówno	
względy	duszpasterskie,	jak	i	swobodę	wyboru,	która	zosta
ła	udzielona	w	tej	dziedzinie.
Niekiedy	 proponuje	 się	 ten	 sam	 tekst	 w	 formie	 dłuższej	 
i	krótszej.	W	wyborze	między	jedną	z	tych	dwóch	form	na
leży	również	stosować	kryterium	duszpasterskie.	Należy	się	
zastanowić,	czy	bardziej	owocne	będzie	dla	wiernych	czy
tanie	dłuższe	czy	krótsze;	czy	są	oni	zdolni	wysłuchać	tek
stu	bardziej	kompletnego,	który	potem	zostanie	wyjaśniony	 
w homilii.

Wydawnictwo WAM 
Wszelkie prawa zastrzeżone©



18 WSTĘP

3.	Gdy	istnieje	możliwość	wyboru	spośród	tekstów	już	ści
śle	określonych	lub	podanych	do	wyboru,	należy	brać	pod	
uwagę	 pożytek	 uczestników.	 Chodzi	 tu	 zarówno	 o	 wybór	
tekstu	 łatwiejszego	 lub	 bardziej	 odpowiadającego	 danemu	
zgromadzeniu,	jak	i	o	powtórzenie	lub	odłożenie	tekstu,	któ
ry	wyznaczony	jest	na	pewną	Mszę	jako	własny,	a	w	innej	
może	być	zastosowany	dowolnie,	jeśli	przemawiają	za	tym	
względy	duszpasterskie.
4.	Może	się	to	zdarzyć,	gdy	jakiś	tekst	miałby	być	ponownie	
czytany	w	najbliższych	dniach,	np.	w	niedzielę	i	w	dzień	po
wszedni	następującego	tygodnia,	albo	też	gdy	istnieje	oba
wa,	że	jakiś	tekst	spowoduje	trudności	w	danym	zgromadze
niu	wiernych.	Przy	wyborze	tekstów	Pisma	świętego	trzeba	
jednak	czuwać	nad	tym,	aby	pewnych	jego	fragmentów	stale	
nie	opuszczać.
5.	Konferencje	Episkopatów	mają	prawo	nie	tylko	wybierać	
bardziej	odpowiednie	teksty,	o	czym	wyżej	była	mowa,	lecz	
także	w	szczególnych	okolicznościach	proponować	pewne	
przystosowania	 czytań,	 pod	 warunkiem	 jednak,	 że	 teksty	
będą	wybierane	z	zatwierdzonego	lekcjonarza.

(OWMR 363–364)

MODLITWY

W	każdej	Mszy	świętej,	jeśli	nie	są	podane	inne	wskazania,	
stosuje	się	modlitwy	właściwe	dla	tejże	Mszy.	W	dni	wspo
mnienia	Świętych	stosuje	się	własną	kolektę,	a	jeśli	jej	nie	
ma,	bierze	się	kolektę	z	odpowiednich	tekstów	wspólnych.	
Jeśli	 nie	ma	własnych	modlitw	 nad	 darami	 i	 po	Komunii	
świętej,	 można	 je	 wziąć	 spośród	 tekstów	 wspólnych	 albo	 
z powszedniego dnia danego okresu liturgicznego. W dni 
powszednie	 Okresu	 Zwykłego	 można	 wziąć	 oracje	 z	 po
przedniej	 niedzieli	 albo	 oracje	 z	 innej	 niedzieli	 ˂w	 ciągu	
roku˃,	 albo	 jedną	 z	podanych	w	Mszale	oracji	w	 różnych	
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potrzebach.	 Zawsze	 też	 można	 ze	 wspomnianych	 Mszy	
wziąć	samą	kolektę.	W	ten	sposób	Mszał	dostarcza	obfitości	
tekstów,	które	wzbogacają	chrześcijańską	modlitwę.	W	waż
niejszych	okresach	roku	kościelnego	przystosowanie	doko
nuje	się	już	poprzez	oracje	właściwe	dla	treści	tych	okresów,	
a podane w Mszale na poszczególne dni powszednie.

(OWMR 363)

ZASADY WYBORU MODLITW EUCHARYSTYCZNYCH

Zasady	wyboru	Modlitwy	eucharystycznej	są	następujące:	
1.	 Pierwszą	 Modlitwę	 eucharystyczną	 (Kanon	 Rzymski),	
którą	zawsze	można	odmawiać,	zaleca	się	stosować	w	dni	
mające	własne	Zjednoczeni	 i	 w	Mszach	 z	własnym	Boże, 
przyjmij łaskawie tę ofiarę,	 a	 także	 w	 święta	 Apostołów	 
i	Świętych,	których	imiona	wspomina	się	w	tekście	tej	mo
dlitwy;	 wskazane	 jest	 również	 stosowanie	 tej	 modlitwy	 
w	niedziele,	 jeśli	 racje	duszpasterskie	nie	zalecają	wyboru	
trzeciej Modlitwy eucharystycznej.
2.	Druga	Modlitwa	eucharystyczna,	ze	względu	na	jej	cechy	
charakterystyczne, zalecona jest w dni powszednie i w spe
cjalnych	okolicznościach.	Modlitwa	ta	ma	wprawdzie	wła
sną	prefację,	ale	można	ją	stosować	i	z	innymi	prefacjami,	
z	 tymi	 zwłaszcza,	które	w	 sposób	 syntetyczny	ujmują	mi
sterium	zbawienia,	np.	z	prefacjami	zwykłymi.	Kiedy	Mszę	
sprawuje	 się	 za	 jakiegoś	zmarłego,	można	użyć	 specjalnej	
formuły	zamieszczonej	przed	Pamiętaj także.
3.	Trzecią	Modlitwę	eucharystyczną	można	stosować	w	po
łączeniu	z	każdą	prefacją.	Zaleca	się	stosować	tę	modlitwę	
w	niedziele	i	święta.	Jeśli	używa	się	jej	w	Mszach	za	zmar
łych,	można	zastosować	specjalną	formułę,	którą	wprowa
dza	się	po	słowach:	Zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci 
rozproszone po całym świecie.
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4.	Czwarta	Modlitwa	eucharystyczna	ma	prefację	niezmien
ną	 i	 podaje	 pełniejsze	 streszczenie	 dziejów	 zbawienia.	
Można	się	nią	posłużyć,	gdy	Msza	nie	ma	własnej	prefacji,	 
i	w	niedziele	Okresu	Zwykłego.	Do	tej	modlitwy,	ze	wzglę
du	na	jej	budowę,	nie	można	wprowadzać	specjalnej	formu
ły	za	zmarłego.

(OWMR 365).

W	 trzecim	 wydaniu	 typicznym	 Mszału	 rzymskiego	 piąta	
Modlitwa	Eucharystyczna	jest	określana	jako	„Modlitwa	Eu
charystyczna	na	Msze	w	różnych	potrzebach”.	Jej	poszcze
gólne	wersje	mogą	być	używane	w	następujących	Mszach:

a.	 wersja	 A:	 za	 Kościół,	 o	 powołania	 kapłańskie,	 za	
świeckich,	 za	 rodzinę,	 za	 zakonników,	 o	 powołania	 do	
życia	 zakonnego,	 o	 uproszenie	 miłości,	 za	 krewnych	 
i	przyjaciół,	dziękczynna;
b.	wersja	B:	o	ewangelizację	ludów,	za	chrześcijan	prze
śladowanych,	 za	 ojczyznę	 lub	 miasto,	 za	 rządzących	
państwami,	 za	 zgromadzenie	 przedstawicieli	 narodów,	
na	początek	roku	cywilnego,	o	postęp	ludów;
c.	wersja	C:	za	uchodźców	i	wygnańców,	w	czasie	głodu	
lub	za	głodujących,	za	 tych,	którzy	nas	 trapią,	za	prze
bywających	w	niewoli,	za	uwięzionych,	za	chorych,	za	
umierających,	w	jakiejkolwiek	potrzebie;
d.	wersja	D:	za	Kościół,	za	papieża,	za	biskupa,	o	wy
bór	papieża	lub	biskupa,	za	zgromadzenie	na	soborze	lub	
synodzie,	za	kapłanów,	kapłana	za	siebie,	za	pełniących	
służbę	w	Kościele,	 za	 zgromadzenie	 o	 charakterze	 du
chowym lub duszpasterskim (por. Missale Romanum. 
Editio typica tertia,	s.	686–706).

Modlitwy	 Eucharystyczne	 o	 tajemnicy	 pojednania	 można	
odmawiać	w	Mszach,	które	ukazują	 tajemnicę	pojednania,	 
a	 zatem	 w	 Mszach	Wielkiego	 Postu,	 o	 Krzyżu	 świętym,	 
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o	pojednaniu.	Odmawia	się	 ją	z	własną	prefacją	albo	z	in
nymi	prefacjami,	które	mają	za	temat	pojednanie	i	pokutę.
Trzecie	 wydanie	 Mszału	 rzymskiego	 zawiera	 następujące	
propozycje formularzy mszalnych odpowiednich dla tych 
Modlitw	 Eucharystycznych:	 o	 zgodę,	 o	 pojednanie,	 o	 za
chowanie	 pokoju	 i	 sprawiedliwości,	 w	 czasie	 wojny	 lub	
rozruchów,	o	odpuszczenie	grzechów,	o	uproszenie	miłości,	
o	 tajemnicy	 Krzyża	 świętego,	 o	 Najświętszej	 Eucharystii,	 
o	Najdroższej	Krwi	Chrystusa.
Użycie	 Modlitw	 Eucharystycznych	 z	 udziałem	 dzieci	 ma	
być	ograniczone	do	Mszy	dla	dzieci,	na	której	stanowią	one	
znaczną	część	zgromadzenia.

MSZE OBRZĘDOWE

1.	 Ponieważ	 liturgia	 sakramentów	 i	 sakramentaliów	 spra
wia,	 że	 prawie	 każde	wydarzenie	 życia	 u	wiernych	 odpo
wiednio	usposobionych	zostaje	uświęcone	przez	łaskę	Bożą	
płynącą	 z	 paschalnego	misterium,	 i	 ponieważ	 Eucharystia	
jest	najgodniejszym	sakramentem,	Mszał	podaje	wzorce	ta
kich	Mszy	i	modlitw,	które	można	stosować	w	różnych	oko
licznościach	 chrześcijańskiego	 życia,	w	potrzebach	 całego	
świata	oraz	Kościoła	powszechnego	albo	lokalnego.
2.	 Rozszerzenie	 możliwości	 w	 zakresie	 wyboru	 czytań	 
i	 modlitw	 przemawia	 za	 tym,	 aby	Msze	 okolicznościowe	
sprawowane	były	niezbyt	często,	 to	 jest	gdy	wymaga	 tego	 
potrzeba.
3.	We	wszystkich	Mszach	okolicznościowych,	gdy	nie	po
dano	wyraźnie	przeciwnych	postanowień,	wolno	 stosować	
czytania	 z	 dni	 powszednich	oraz	 związane	 z	 nimi	 śpiewy,	
jeśli	odpowiadają	celebracji.
4.	Do	Mszy	tego	rodzaju	zalicza	się:	Msze	obrzędowe,	Msze	
w	 różnych	 potrzebach,	 Msze	 w	 różnych	 okolicznościach	 
i Msze wotywne.
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5.	Msze	obrzędowe	łączą	się	ze	sprawowaniem	niektórych	
sakramentów	 lub	sakramentaliów.	Są	one	zakazane	w	nie
dziele Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, 
w	uroczystości,	w	dni	Oktawy	Wielkanocnej,	w	dniu	Wspo
mnienia	wszystkich	wiernych	zmarłych,	w	Środę	Popielco
wą	i	w	Wielkim	Tygodniu.	Ponadto	należy	zachować	przepi
sy podane w rytuale lub w samych formularzach mszalnych.
6.	Msze	w	różnych	potrzebach	i	w	różnych	okolicznościach	
sprawuje	 się	 w	 niektórych	 sytuacjach,	 występujących	 co	
pewien	 czas	 lub	 powtarzających	 się	 w	 stałych	 terminach.	
Kompetentna	władza	 z	Mszy	w	 różnych	potrzebach	może	
wybrać	Msze,	które	będą	sprawowane	z	okazji	publicznych	
modlitw	 błagalnych,	 wyznaczonych	 w	 ciągu	 roku	 przez	
Konferencję	Episkopatu.
7.	Gdy	zajdzie	jakaś	poważniejsza	potrzeba	lub	wymaga	tego	
dobro	wiernych,	Mszę	odpowiadającą	 tej	potrzebie	można	
sprawować	na	polecenie	lub	za	zgodą	biskupa	diecezjalne
go	 we	 wszystkie	 dni,	 z	 wyjątkiem	 uroczystości	 oraz	 nie
dziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, 
dni Oktawy Wielkanocnej, Wspomnienia wszystkich wier
nych	 zmarłych,	 Środy	 Popielcowej	 i	Wielkiego	Tygodnia.
Msze	 wotywne	 o	 misteriach	 Pańskich	 albo	 ku	 czci	 Naj
świętszej	 Maryi	 Panny	 lub	 Aniołów,	 jakiegoś	 Świętego	
lub	wszystkich	świętych,	dobierane	zgodnie	z	pobożnością	
wiernych,	 można	 sprawować	 w	 dni	 powszednie	 w	 ciągu	
roku,	choćby	nawet	przypadało	wspomnienie	dowolne.	Nie	
wolno	jednak	sprawować	jako	wotywnych	Mszy	mających	
za	treść	misteria	życia	Chrystusa	Pana	lub	Najświętszej	Ma
ryi	Panny,	z	wyjątkiem	Mszy	o	Jej	Niepokalanym	Poczęciu.	
Obchód	tych	misteriów	wiąże	się	bowiem	ściśle	z	biegiem	
roku liturgicznego.
8.	W	dni,	w	które	przypada	wspomnienie	obowiązkowe	albo	
dzień	powszedni	Adwentu	aż	do	dnia	16	grudnia,	okresu	Na
rodzenia	Pańskiego	od	dnia	2	stycznia	i	Okresu	Wielkanoc
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nego	po	Oktawie	Wielkanocy,	Msze	w	różnych	potrzebach	 
i	wotywne	zasadniczo	są	zakazane.	Jeżeli	jednak	prawdziwa	
potrzeba	lub	dobro	wiernych	tego	wymaga,	można	sprawo
wać	z	udziałem	ludu	Mszę	świętą	odpowiadającą	tej	potrze
bie	lub	temu	dobru;	decyduje	o	tym	rektor	kościoła	albo	sam	
kapłan	celebrujący.
9.	W	dni	powszednie	Okresu	Zwykłego,	w	które	przypada
ją	wspomnienia	dowolne	albo	recytowane	jest	Oficjum	dnia	
powszedniego,	 wolno	 sprawować	 jakąkolwiek	 Mszę	 lub	
użyć	jakiejkolwiek	modlitwy	okolicznościowej	z	wyjątkiem	
Mszy	obrzędowych.
10.	W	szczególny	sposób	zaleca	się	obchodzenie	wspomnie
nia	Najświętszej	Maryi	Panny	w	sobotę,	ponieważ	Kościół	
w	liturgii	oddaje	Matce	Odkupiciela	kult	wyjątkowy,	prze
wyższający	cześć	oddawaną	wszystkim	Świętym.

(OWMR	368–378)

MSZA OBRZĘDOWA ZA MAŁŻONKÓW

Mszę	 obrzędową	 za	 nowożeńców	wolno	 celebrować,	 jeśli	
podczas	niej	błogosławi	się	małżeństwo:	
1. we wszystkie dni w roku,	z	wyjątkiem	niedziel	Adwentu,	
Wielkiego	Postu	i	Wielkanocy	oraz	wszelkich	uroczystości	
(łącznie	 z	 całym	Wiel	kim	Czwartkiem,	 Piątkiem	 i	 Sobotą	
oraz dniami w Oktawie Wielkanocy i Wspomnienia Wszyst
kich	Wiernych	Zmarłych);	
2. w niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i w ciągu 
roku,	jeśli	ta	Msza	jest	poza	stałym	porządkiem	nabożeństw	
w	danym	kościele.	

Jeśli	małżeństwo	zawiera	się	w	uroczystość	lub	w	niedzie
lę,	 wówczas	 bierze	 się	 formularz	 z	 przypadającego	 dnia	
liturgicznego.	Wyznanie	wiary	 odmawia	 się	 po	modlitwie	
powszechnej.
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Także	 w	 tej	 Mszy	 jest	 błogosławieństwo	 małżonków	 po	
Modlitwie	Pańskiej,	zamiast	embolizmu.	Błogosławieństwo	
na	końcu	Mszy	świętej	można	wziąć	ze	Mszy	obrzędowej.	 
W	 takich	 Mszach	 istnieje	 również	 możliwość	 zastąpienia	
jednego	z	czytań	z	dnia	liturgicznego	perykopą	przewidzia
ną	dla	obrządku	zawarcia	małżeństwa.	Jednak	w	uroczysto
ści	Zmartwychwstania,	Narodzenia	Pańskiego,	Objawienia,	
Wniebowstąpienia,	Zesłania	Ducha	Świętego	i	Bożego	Cia
ła	oraz	w	inne	uroczystości	obowiązujące	wszystkie	czyta
nia	muszą	być	z	tej	uroczystości.
Mszę	 obrzędową	 w	 rocznicę	 małżeństwa	 (25.	 i	 50.)	 wol
no	 celebrować,	 jeśli	 podczas	 niej	 odprawiane	 są	 obrzędy	
jubileuszowe:	
1. we wszystkie dni w roku,	 z	wyjątkiem	wszelkich	 nie
dziel,	wszelkich	uroczystości,	łącznie	ze	Środą	Popielcową,	
całym	Wielkim	Tygodniem	oraz	dniami	w	Oktawie	Wielka
nocy	i	Wspomnienie	Wszystkich	Wiernych	Zmarłych;	
2. w niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i w ciągu 
roku,	 tylko	 wtedy,	 jeśli	 biskup	 diecezjalny	 miejsca	 na	 to	
udzieli zezwolenia.

MSZE WOTYWNE

Msze	 wotywne	 o	 misteriach	 Pańskich	 albo	 ku	 czci	 Naj
świętszej	 Maryi	 Panny	 lub	 Aniołów,	 jakiegoś	 Świętego	
lub	wszystkich	świętych,	dobierane	zgodnie	z	pobożnością	
wiernych,	 można	 sprawować	 w	 dni	 powszednie	 w	 ciągu	
roku,	choćby	nawet	przypadało	wspomnienie	dowolne.	
W	dni,	w	które	przypada	wspomnienie	obowiązkowe	albo	
dzień	 powszedni	Adwentu	 aż	 do	 16	 grudnia,	 okresu	 Na
rodzenia	 Pańskiego	 od	 2	 stycznia	 i	 Okresu	Wielkanocne
go	 po	 Oktawie	Wielkanocy,	 Msze	 w	 różnych	 potrzebach	 
i	wotywne	zasadniczo	są	zakazane.	Jeżeli	jednak	prawdziwa	 
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potrzeba	 lub	dobro	wiernych	 tego	wymagają,	można	spra
wować	z	udziałem	ludu	Mszę	świętą	odpowiadającą	tej	po
trzebie	lub	temu	dobru;	decyduje	o	tym	rektor	kościoła	albo	
sam	celebrans.	Pośród	Mszy	wotywnych	szczególne	miejsce	
zajmują	te	odprawiane	w	pierwszy	czwartek,	piątek	i	sobotę	
miesiąca.	Zgodnie	z	zarządzeniem	124.	Konferencji	Episko
patu	Polski	z	31	marca	1971	 roku	wolno	odprawić	każde
go	dnia	jedną	wotywę,	gdy	nie	przypadają	uroczystości	lub	
święta	 Pańskie	 albo	 Maryjne.	 Jeżeli	 prawdziwa	 potrzeba	
duszpasterska	tego	wymaga,	można	celebrować	więcej	razy	
wotywę.	Decyduje	o	tym	rektor	kościoła.

MSZE ZA ZMARŁYCH

1.	Kościół	za	zmarłych	składa	eucharystyczną	Ofiarę	Paschy	
Chrystusa	w	tym	celu,	aby	dzięki	jedności	wiążącej	wszyst
kie	członki	Chrystusa	 jednym	wypraszać	duchową	pomoc,	 
a	innym	przynosić	pociechę	płynącą	z	nadziei.
2.	Wśród	Mszy	za	zmarłych	pierwsze	miejsce	zajmuje	Msza	
pogrzebowa.	Można	ją	sprawować	we	wszystkie	dni,	z	wy
jątkiem	uroczystości	obowiązujących,	Wielkiego	Czwartku,	
Triduum	 Paschalnego	 oraz	 niedziel	 Adwentu,	 Wielkiego	
Postu	 i	Okresu	Wielkanocnego.	Należy	ponadto	zachować	
obowiązujące	przepisy	prawa.
3.	 Msze	 święte	 za	 zmarłych:	 po	 otrzymaniu	 wiadomo
ści	 o	 zgonie,	 z	 okazji	 ostatecznego	 pogrzebania	 zmarłe
go	 i	w	pierwszą	 rocznicę	śmierci	można	sprawować	 także	 
w	dni	Oktawy	Narodzenia	Pańskiego,	w	dni,	w	które	przy
pada	wspomnienie	obowiązkowe,	oraz	w	dzień	powszedni,	
z	wyjątkiem	Środy	Popielcowej	i	Wielkiego	Tygodnia.	Inne	
Msze	za	zmarłych,	czyli	Msze	„codzienne”,	można	sprawo
wać	w	dni	powszednie	Okresu	Zwykłego,	w	które	przypa
dają	wspomnienia	dowolne	albo	Oficjum	z	dnia,	pod	warun
kiem	że	rzeczywiście	ofiaruje	się	je	za	zmarłych.
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4.	Podczas	Mszy	świętej	pogrzebowej	winna	być	z	zasady	
wygłoszona	krótka	homilia,	która	w	żadnym	razie	nie	może	
przybierać	formy	pochwalnej	mowy	żałobnej.
5.	Wiernych,	 zwłaszcza	 należących	 do	 rodziny	 zmarłego,	
trzeba	 zachęcać,	 aby	w	Ofierze	 eucharystycznej	 składanej	
za	 zmarłego	 uczestniczyli	 także	 przez	 przyjęcie	 Komunii	
świętej.
6.	Jeśli	Msza	pogrzebowa	łączy	się	bezpośrednio	z	obrzędem	
pogrzebu,	 po	modlitwie	 po	Komunii,	 opuściwszy	 obrzędy	
zakończenia,	sprawuje	się	obrzęd	ostatniego	polecenia,	czyli	
pożegnania	 zmarłego;	 obrzęd	 ten	można	 sprawować	 tylko	
przy	zwłokach.
7.	 Przy	 układaniu	 i	 wyborze	 zmiennych	 części	 Mszy	 za	
zmarłych,	zwłaszcza	Mszy	pogrzebowej	(np.	modlitw,	czy
tań,	modlitwy	powszechnej)	należy	mieć	na	uwadze	wzglę
dy	duszpasterskie	w	odniesieniu	do	zmarłego,	jego	rodziny	
i	obecnych.	Niech	duszpasterze	zwracają	szczególną	uwagę	
na	tych,	którzy	z	okazji	pogrzebu	są	obecni	podczas	sprawo
wania	liturgii	lub	słuchają	Ewangelii,	czy	to	będą	niekatoli
cy,	czy	katolicy,	którzy	nigdy	nie	uczestniczą	w	Eucharystii	
albo	czynią	to	bardzo	rzadko,	albo	nawet	tacy,	o	których	się	
sądzi,	że	utracili	wiarę.	Kapłani	są	bowiem	sługami	Ewan
gelii Chrystusa w stosunku do wszystkich ludzi.

(OWMR	379–385)
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TABELA MSZY WOTYWNYCH,  
W RÓŻNYCH POTRZEBACH I OBRZĘDOWYCH

Ranga dnia 
liturgicznego

Msze wotywne
(np.  
o Najświętszej 
Eucharystii)

Msze w różnych 
potrzebach
(np. o jedność 
chrześcijan)

Msze obrzędowe
(np. przy 
zawieraniu 
małżeństwa)

Triduum	Paschalne
Wielki	Tydzień	 
(pn.,	wt.,	śr.)
Dni	w	Oktawie	
Wielkanocy
Niedziele Adwentu
Niedziele W. Postu
Niedziele Wielkanocne
Uroczystości
Środa	Popielcowa
Dzień	Zaduszny

ZABRONIONE
(OWMR	375)

ZABRONIONE
(OWMR	374)

ZABRONIONE
(OWMR	372)

Niedziele Okresu 
Narodzenia	Pańskiego
Niedziele Okresu 
Zwykłego
Święta
Ferie	Adwentu	(17–24	
XII)
Oktawa Narodzenia 
Pańskiego
Ferie	W.	Postu

ZABRONIONE
(OWMR	375)

DOZWOLONE
na polecenie lub 
za	zgodą	biskupa	
diecezjalnego, 
gdy zajdzie 
poważniejsza	
potrzeba lub 
wymaga tego 
dobro wiernych
(OMWR	374)

DOZWOLONE
Z	uwzględnieniem	
zastrzeżeń	
zawartych  
w formularzach 
mszalnych

Wspomnienia 
obowiązkowe
Ferie	Adwentu	 
(do 16 XII)
Ferie	okresu	Narodzenia	
Pańskiego	(od	2	I)
Ferie	Okresu	
Wielkanocnego

zasadniczo ZABRONIONE;
gdy wymaga tego prawdziwa 
potrzeba lub dobro wiernych, rektor 
kościoła	lub	sam	celebrans	może	
zdecydować	o	sprawowaniu	według	
takiego formularza 
(OWMR	376)

Wspomnienia dowolne 
Ferie	Okresu	Zwykłego

DOZWOLONE
(OWMR	375)

DOZWOLONE
na polecenie lub 
za	zgodą	biskupa	
diecezjalnego, 
gdy zajdzie 
poważniejsza	
potrzeba lub 
wymaga tego 
dobro wiernych
(OMWR	374)
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TABELA MSZY ZA ZMARŁYCH

Ranga dnia liturgicznego
Triduum	Paschalne
Wielki Czwartek
Uroczystości	obowiązujące
Niedziele Adwentu
Niedziele Wielkiego Postu
Niedziele Okresu Wielkanocy

ZABRONIONE

Dni	w	Oktawie	Wielkanocy
Wielki	Tydzień	(pn.,	wt.,	śr.)
Środa	Popielcowa
Dzień	Zaduszny
Uroczystości	nieobowiązujące
Niedziele	Okresu	Narodzenia	Pańskiego
Niedziele	Okresu	Zwykłego
Święta

DOZWOLONE TYLKO 
POGRZEBOWE

Oktawa	Narodzenia	Pańskiego
Ferie	Adwentu	(wszystkie)
Ferie	Okresu	Narodzenia	Pańskiego	(od	2	I)
Ferie	Okresu	Wielkiego	Postu
Ferie	Okresu	Wielkanocnego
Wspomnienia	obowiązkowe

DOZWOLONE:
pogrzebowe,	w	pierwszą	rocznicę	
śmierci	oraz	po	otrzymaniu	
wiadomości	o	śmierci

Ferie	Okresu	Zwykłego DOZWOLONE WSZYSTKIE

CELEBRACJA LITURGII GODZIN

1.	„Słusznie	zalicza	się	publiczną	i	wspólną	modlitwę	Ludu	
Bożego	do	głównych	powinności	Kościoła.	Już	od	samych	
jego	początków	ci,	którzy	zostali	ochrzczeni,	«trwali	w	na
uce	Apostołów	i	we	wspólnocie,	w	łamaniu	chleba	i	w	mo
dlitwie»	 (Dz	2,42).	Dzieje	Apostolskie	wspominają	wielo
krotnie	jednomyślną	modlitwę	wspólnoty	chrześcijańskiej”	
(OWLG 1).
2.	„Celem	Liturgii	Godzin	jest	więc	uświęcenie	dnia	i	ludz
kiej	działalności.	Jej	układ	ma	przeto	odpowiadać	w	miarę	
możności,	przez	poszczególne	Godziny,	odpowiednim	chwi
lom	dnia,	z	równoczesnym	uwzględnieniem	warunków	ży
cia	współczesnego.	Dlatego	˂dla	rzeczywistego	uświęcenia	 
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dnia i	 odmówienia	 z	 pożytkiem	 duchowym	Godzin	 kano
nicznych	zaleca	się	zachowanie	czasu	najbardziej	zbliżone
go	do	właściwej	pory	tych	Godzin˃”	(OWLG	11).
3.	 „Liturgię	 Godzin	 powierzono	 szczególnie	 tym,	 którzy	
przyjęli	święcenia,	tj.	biskupom,	kapłanom	i	diakonom.	Każ
dy	więc	z	nich	jest	do	niej	obowiązany,	i	to	nawet	wtedy,	gdy	
wierni	nie	biorą	w	niej	udziału.	W	tym	wypadku	stosuje	się	
odpowiednie	zmiany.	Kościół	poleca	 tym	duchownym	od
prawianie	Liturgii	Godzin,	 ponieważ	modlitwa	Chrystuso
wa	ma	trwać	nieprzerwanie	w	Kościele.	Stanie	się	to	wtedy,	
kiedy	przynajmniej	oni	będą	spełniali	stale	i	niezawodnie	to,	
co	jest	zadaniem	całej	wspólnoty	wierzących”	(OWLG	28).
4.	 „Kościół	 powołał	 biskupów,	 kapłanów	 i	 diakonów	 do	
sprawowania	Liturgii	Godzin.	Powinni	więc	oni	codziennie	
wypełnić	w	całości	 ten	obowiązek,	przestrzegając,	o	 ile	 to	
możliwe,	odmawiania	poszczególnych	Godzin	w	odpowied
niej porze dnia.
Przede	 wszystkim	 niech	 zwrócą	 najbaczniejszą	 uwagę	 na	
Godziny,	które	są	 jak	gdyby	ośrodkiem	tej	 liturgii,	 to	zna
czy	na	Jutrznię	i	Nieszpory,	i	niech	nie	opuszczają	ich	bez	
poważnego	powodu.
Niech	też	wiernie	odmawiają	Godzinę	Czytań,	jest	ona	bo
wiem	przede	wszystkim	 sprawowaniem	 liturgii	 słowa	Bo
żego.	W	 ten	 sposób	 dopełnią	 codziennego	 zadania	 szcze
gólnie	 im	 powierzonego,	 a	mianowicie	 karmienia	 się	 tym	
słowem,	by	stawać	się	coraz	bardziej	doskonałymi	uczniami	
Pana	 i	 coraz	 doskonalej	wnikać	w	 niezgłębione	 bogactwa	
Chrystusa.
Dla	 lepszego	 uświęcenia	 całego	 dnia	 niech	 z	 prawdziwej	
potrzeby	serca	odmawiają	Modlitwę	w	ciągu	dnia	i	na	jego	
zakończenie.	Przez	 tę	ostatnią	wypełnią	w	całości	oficjum	 
i	polecą	się	Bogu”	(OWLG	29).
5.	„Wspólnoty	zakonne	obowiązane	do	Liturgii	Godzin	oraz	
ich	poszczególni	członkowie	mają	odprawiać	oficjum	zgod
nie	z	własnymi	ustawami”	(OWLG	31b).
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6.	„W	chórze	oraz	przy	wspólnym	odmawianiu	oficjum	na
leży	 się	 trzymać	 kalendarza	własnego,	 tzn.	 diecezjalnego,	
instytutu	 zakonnego	 lub	 danego	 kościoła.	 Członkowie	 in
stytutów	zakonnych	obchodzą	wraz	z	diecezją	poświęcenie	
katedry	i	święta	głównych	patronów	miejsca	lub	terytorium,	
na	którym	przebywają”	(OWLG	241).
7.	„W	odmawianiu	prywatnym	można	się	stosować	do	ka
lendarza	lokalnego	albo	do	kalendarza	własnego.	Nie	jest	to	
jednak	dozwolone	w	uroczystości	i	święta	kalendarza	wła
snego”	(OWLG	243).
8.	„W	dni,	które	dopuszczają	wspomnienia	dowolne,	można	
dla	 słusznych	 powodów	wybrać	 oficjum	 jednego	 ze	 świę
tych wpisanych do Martyrologium rzymskiego lub do jego 
dodatku	prawnie	zatwierdzonego.	To	oficjum	odprawia	się	
tak	jak	we	wspomnienia	dowolne”	(OWLG	244).

ZMIANY W OFICJUM

„Oficjum	wotywne	można	odprawiać	z	powodów	natury	pu
blicznej	lub	z	pobudek	pobożności,	np.	z	okazji	pielgrzymki,	
święta	 lokalnego	 albo	 uroczystości	 zewnętrznej	 świętego,	 
i	wolno	 je	odprawiać	w	całości	 lub	częściowo.	Nie	 jest	 to	
jednak	 dopuszczalne	 w	 uroczystości,	 niedziele	 Adwentu,	
Wielkiego	 Postu	 i	Wielkanocy	 oraz	 w	 Środę	 Popielcową,	
podczas	Wielkiego	Tygodnia,	w	ciągu	oktawy	Wielkanocy	 
i	we	Wspomnieniu	wszystkich	wiernych	zmarłych	(2	listo
pada)”	(OWLG	245).
„W	niektórych	poszczególnych	wypadkach	można	zamienić	
pewne	części	oficjum	na	 inne,	pod	warunkiem	jednak	nie
naruszania struktury danej Godziny i przestrzegania zasad 
niżej	podanych”	(OWLG	246).
„Nigdy	nie	wolno	 zamieniać	 tekstów	własnych	 lub	dosto
sowanych	 do	 danego	 dnia.	 Dotyczy	 to	 antyfon,	 hymnów,	
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czytań,	 responsoriów	 i	modlitwy	końcowej,	a	często	 także	
i	psalmów.	Powyższy	przepis	odnosi	 się	do	następujących	
dni:	niedziel,	uroczystości	i	świąt	Pańskich	umieszczonych	
w kalendarzu ogólnym, okresu Wielkiego Postu oraz Wiel
kiego	 Tygodnia,	 dni	 w	 oktawie	Wielkanocy	 i	 Narodzenia	
Pańskiego,	dni	od	17	do	24	grudnia.
Zamiast	 psalmów	niedzielnych	 bieżącego	 tygodnia	można	
wybrać	psalmy	z	niedzieli	innego	tygodnia,	a	nawet	jeśli	ofi
cjum	odprawia	się	z	udziałem	wiernych,	wolno	odmawiać	
psalmy	tak	dobrane,	aby	stopniowo	doprowadzać	wiernych	
do	ich	zrozumienia”	(OWLG	247).
„W	 Godzinie	 Czytań	 zawsze	 należy	 zachować	 czytania	
bieżące,	ponieważ	życzenie	Kościoła,	˂aby	w	określonym	
przeciągu	 lat	 odczytać	wiernym	 znaczniejszą	 część	 Pisma	
świętego˃,	odnosi	się	także	i	do	Liturgii	Godzin.
Należy	 więc	 w	 okresie	 Adwentu,	 Narodzenia	 Pańskiego,	
Wielkiego	Postu	i	Wielkanocy	trzymać	się	w	Godzinie	Czy
tań	kolejności	czytań	ustalonej	dla	tych	okresów.	W	okresie	
zwykłym	i	dla	słusznych	powodów	wolno	w	danym	dniu	lub	
przez	kilka	dni	wybrać	czytania	przeznaczone	na	 inne	dni	
albo	nawet	inne	jeszcze	czytania	z	Pisma	świętego.	Wolno	
tak	postępować	np.	z	okazji	 rekolekcji,	zebrań	duszpaster
skich,	modlitw	o	jedność	Kościoła	itp.”	(OWLG	248).
„Jeżeli	kolejność	czytań	 jest	przerwana	przez	uroczystość,	
święto	lub	inny	obchód	liturgiczny,	można	w	ciągu	tego	ty
godnia,	biorąc	pod	uwagę	układ	jego	czytań,	albo	połączyć	
czytania	opuszczone	z	czytaniami	bieżącymi,	albo	spośród	
wymienionych	 tekstów	czytać	 te,	które	 się	uważa	za	waż
niejsze”	(OWLG	249).
„Ze	słusznych	powodów	można	w	Godzinie	Czytań	zamiast	
drugiego	czytania	przeznaczonego	na	ten	dzień	wybrać	inne	
czytanie z tego samego okresu, podane czy to w Liturgii Go
dzin,	czy	też	w	lekcjonarzu	zawierającym	czytania	do	wy
boru.	Ponadto	w	okresie	zwykłym	oraz	jeśli	uzna	się	to	za	
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wskazane,	nawet	i	w	okresie	Adwentu,	Narodzenia	Pańskie
go,	Wielkiego	Postu	i	Wielkanocy	można	czytać	w	sposób	
ciągły	dzieło	któregoś	z	Ojców	Kościoła,	byleby	tylko	treść	
tego	czytania	odpowiadała	czytaniom	Pisma	świętego	oraz	
duchowi	danego	okresu	liturgicznego”	(OWLG	250).
„Czytania	krótkie,	modlitwy,	pieśni	i	prośby	podane	na	po
szczególne	dni	powszednie	danego	okresu	mogą	być	użyte	
również	i	w	inne	dni	tygodnia	tego	samego	okresu”	(OWLG	
251).
„Zasadniczo	należy	się	 trzymać	kolejności	psałterza	rozło
żonego	na	cztery	tygodnie,	jednakże	ze	względu	na	pożytek	
duchowy lub duszpasterski wolno zamiast psalmów wyzna
czonych	na	określony	dzień	wybrać	psalmy	wyznaczone	na	
tę	samą	Godzinę	w	innym	dniu.
W	wyjątkowych	okolicznościach	wolno	 także	dobrać	 inne	
odpowiednie	 psalmy	 i	 teksty	 podobnie	 jak	w	oficjum	wo
tywnym”	(OWLG	252).

SCHEMAT CELEBRACJI LITURGII GODZIN

NIEDZIELA

1.	Wszystkie	 części	 odmawia	 się	 z	 psałterza	 z	wyjątkiem	
części	własnych.
2.	Odmawia	się	I	i	II	Nieszpory	(chyba	że	zaznaczono	ina
czej,	z	racji	innych	uroczystości).	Kompleta	odpowiednio	po	
I i II Nieszporach.
3.	W	Godzinie	Czytań	po	II	czytaniu	wraz	z	jego	responso
rium	odmawia	się	hymn	Te Deum	z	wyjątkiem	czasu	Wiel
kiego Postu.

Wydawnictwo WAM 
Wszelkie prawa zastrzeżone©



33WSTĘP

UROCZYSTOŚCI

1.	 I	 Nieszpory	 odmawia	 się	 z	 tekstów	 własnych	 albo	
wspólnych.
2. Kompleta po I Nieszporach.
3.	Godzina	Czytań	z	tekstów	własnych	albo	wspólnych,	za
wsze z hymnem Te Deum.
4.	Jutrznia	z	tekstów	własnych	albo	wspólnych,	z	psalmami	
z Jutrzni niedzieli pierwszego tygodnia.
5.	Modlitwa	w	ciągu	dnia:

a.	hymn	z	części	stałych	danego	okresu	liturgicznego;
b.	antyfona,	czytanie,	werset	oraz	modlitwa	własne	albo	
z	tekstów	wspólnych;
c.	psalmodia:
–	niektóre	uroczystości	mają	własne	psalmy,	należy	 je	
wtedy	odmówić	w	jednej	z	godzin,	gdy	zaś	odmawia	
się	pozostałe	godziny	należy	posłużyć	się	psalmodią	
dodatkową;

–	 jeżeli	 uroczystość	 nie	ma	własnej	 psalmodii	 i	 przy
pada	w	niedziele,	wtedy	odmawia	 się	 psalmy	 z	 nie
dzieli	 pierwszego	 tygodnia;	 gdy	 odmawia	 się	 pozo
stałe	 godziny	 w	 ciągu	 dnia,	 należy	 użyć	 psalmodii	 
dodatkowej;

–	 w	 pozostałych	 przypadkach	 należy	 użyć	 psalmodii	 
dodatkowej.

6.	 II	 Nieszpory	 odmawia	 się	 z	 tekstów	 własnych	 lub	
wspólnych.
7.	Kompleta	po	II	Nieszporach.

ŚWIĘTA

1.	I	Nieszpory	odmawia	się	tylko	w	święta	Pańskie,	jeśli	wy
padają	w	niedziele.
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2.	Godzina	Czytań	z	tekstów	własnych	albo	wspólnych,	za
wsze z hymnem Te Deum.
3.	Jutrznia	z	tekstów	własnych	albo	wspólnych	z	psalmodią	
z niedzieli pierwszego tygodnia.
4.	Modlitwa	w	ciągu	dnia:

a.	hymn	z	części	stałych	danego	okresu	liturgicznego;
b.	w	jednej	z	godzin	odmawia	się	antyfonę	(o	ile	nie	ma	
własnej)	i	psalmy	z	dnia	bieżącego;	gdy	odmawia	się	po
zostałe	godziny,	używa	się	psalmodii	dodatkowej;
c.	czytanie,	werset	oraz	modlitwa	własne	albo	z	tekstów	
wspólnych.

5.	II	Nieszpory	z	tekstów	własnych	albo	wspólnych.
6.	Kompleta	z	dnia	bieżącego.

WSPOMNIENIA 

1.	Nie	odmawia	się	I	Nieszporów.
2.	W	Godzinie	Czytań,	Jutrzni	i	Nieszporach:

a.	psalmy	i	antyfony	z	dnia	bieżącego;
b. antyfona do Psalmu Wezwania, hymny, czytania krót
kie	ze	swymi	responsoriami,	antyfony	do	Pieśni	Zacha
riasza	i	Maryi,	prośby	(jeśli	są	własne)	odmawia	się	ze	
wspomnienia,	gdy	zaś	ich	nie	ma,	wybiera	się	albo	z	dnia	
bieżącego,	albo	z	tekstów	wspólnych;
c.	modlitwa	końcowa	ze	wspomnienia.

3.	W	Godzinie	Czytań:
a.	I	czytanie	ze	swoim	responsorium	z	dnia	bieżącego;
b.	II	czytanie	z	responsorium	własnym	ze	wspomnienia	
(jeśli	 jest),	gdy	go	brak,	bierze	 się	 je	z	 tekstów	wspól
nych;	jeśli	zaś	nie	ma,	to	odmawia	się	z	dnia	bieżącego;
c.	Nie	odmawia	się	Te Deum.

4.	W	Modlitwie	w	ciągu	dnia	i	Komplecie:
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–	wszystko	odmawia	się	z	dnia	bieżącego,	z	wyjątkiem	
części	własnych;
–	gdy	odmawia	się	wszystkie	trzy	godziny	w	ciągu	dnia,	
wówczas	w	jednej	z	nich	używa	się	psalmodii	z	dnia	bie
żącego,	w	pozostałych	–	dodatkowej.

WSPOMNIENIA PRZYPADAJĄCE  
W OKRESIE UPRZYWILEJOWANYM

„Opuszcza	się	wspomnienia	przypadające	w	niedziele,	uro
czystości	i	święta	oraz	w	Środę	Popielcową,	w	Wielkim	Ty
godniu	i	podczas	oktawy	Wielkanocy”	(OWLG	237).
„Nie	uwzględnia	się	wspomnienia	obowiązkowego,	i	to	na
wet	w	kalendarzach	partykularnych,	w	następujące	dni:	od	
17	do	24	grudnia,	w	oktawie	Narodzenia	Pańskiego	i	w	okre
sie	Wielkiego	Postu.	Jeżeli	te	wspomnienia	przypadają	w	da
nym	roku	w	okresie	Wielkiego	Postu,	można	je	obchodzić	 
w	tym	roku	jako	wspomnienia	dowolne”	(OWLG	238).
„Jeśli	w	wymienionych	okresach	pragnie	się	uczcić	wspo
mnienie	jakiegoś	świętego,	należy	zachować,	co	następuje:

a)	w	Godzinie	Czytań	po	czytaniu	patrystycznym	poda
nym	na	dzień	bieżący	 tego	okresu	 i	 jego	 responsorium	
dodaje	się	czytanie	hagiograficzne	z	responsorium	i	od
mawia	się	modlitwę	końcową	o	świętym;
b)	w	Jutrzni	i	Nieszporach,	po	modlitwie	końcowej,	opu
ściwszy	jej	zakończenie,	można	dodać	antyfonę	(własną	
lub	 z	 tekstów	 wspólnych)	 oraz	 modlitwę	 o	 świętym”	
(OWLG 239).

DNI POWSZEDNIE

1.	Wszystko	odmawia	się	jak	w	częściach	stałych	w	psałte
rzu,	według	okresu	liturgicznego.
2.	W	Godzinie	Czytań	nie	odmawia	się	hymnu	Te Deum.
3.	 Modlitwa	 końcowa	 w	 Godzinie	 Czytań	 w	 Okresie	 
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Zwykłym	pochodzi	 z	 części	 stałych.	Czytania	do	pozosta
łych	godzin	w	okresie	zwykłym	bierze	się	z	psałterza,	w	po
zostałych	zaś	okresach	liturgicznych	z	części	własnych.
4.	Gdy	odmawia	się	wszystkie	 trzy	godziny	w	ciągu	dnia,	
wówczas	w	jednej	z	nich	używa	się	psalmodii	z	dnia	bieżą
cego,	w	pozostałych	–	dodatkowej.
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STYCZEŃ

1	 piątek	 –	 UROCZYSTOŚĆ	 ŚWIĘTEJ	 BOŻEJ	 RO
DZICIELKI	 MARYI	 –	 Oktawa	 Narodzenia	 Pańskiego	 –	 
biały

LG	z	uroczystości.	Kompleta	II	N.

MSZA	ŚWIĘTA	wł.,	Chwała,	Wierzę,	 pref.	 o	NMP	nr	 55	
(obchodząc macierzyństwo), w ME 1–3 wspomnienie tajem
nicy	dnia	 (z	 uroczystości	Narodzenia	Pańskiego),	w	Zbio-
rze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie	jest	własna	prefacja	 
o	Świętej	Maryi	Bożej	Rodzicielce,	 s.	44,	nie	wolno	użyć	
ME 4 i 5 oraz ME o tajemnicy pojednania

CZYTANIA	wł.	Lb	6,22–27;	Ga	4,4–7;	Łk	2,16–21
Nie	można	sprawować	Mszy	pogrzebowej.

1.	Dzisiaj	można	zyskać	odpust	zupełny	za	pobożne	odmó
wienie	lub	śpiew	w	kościele	lub	kaplicy	hymnu	O Stworzy-
cielu, Duchu, przyjdź	w	celu	uproszenia	błogosławieństwa	
Bożego	na	cały	rok.
2.	Z	racji	uroczystości	nie	ma	obowiązku	wstrzemięźliwości	
od	pokarmów	mięsnych	(KPK	1251).
3.	Z	racji	uroczystości	nie	sprawuje	się	Mszy	pierwszopiąt
kowej.
4.	Dziś	Światowy	Dzień	Pokoju.

Dzisiaj	imieniny	świętują:
o.	 Mieczysław	 Jóźwiak,	 o.	 Mieczysław	 Kożuch,	 o.	 Mieczysław	
Łusiak,	 o.	 Prowincjał	 Mieczysław	 Smyda	 (BRA),	 o.	 Mieczysław	 
Sołowiej
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W dniach powszednich od 2 do 12 stycznia:

1.	Msze	w	różnych	potrzebach	i	wotywne	zasadniczo	są	za
kazane,	 jednak	można	 je	 celebrować	wtedy,	 gdy	 zachodzi	
rzeczywista potrzeba duszpasterska, decyduje o tym rektor 
kościoła	lub	sam	celebrans	(OWMR	376).
2.	Nie	można	sprawować	Mszy	za	zmarłych	tzw.	codzien
nych.

2	 sobota	 –	wspomnienie	 obowiązkowe	Świętych	Bazyle
go Wiel kiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów 
Kościoła	–	biały	

LG	 (Psałterz	 pierwszego	 tygodnia)	 z	 dnia	 powszedniego	
lub z tekstów wspólnych o pasterzach albo o doktorach Ko
ścioła;	w	GCz	II	czytanie,	w	Jutrzni	antyfona	oraz	modlitwa	
własne

MSZA	 ŚWIĘTA	wspólna	 o	 wielu	 pasterzach	 albo	 o	 dok
torach	Kościoła,	 kolekta	wł.,	 pref.	 o	Narodzeniu	 Pańskim	 
nr	3–5	albo	o	pasterzach	nr	73.

CZYTANIA	1	J	2,22–28;	J	1,19–28
Pierwsza	sobota	miesiąca.	Jeżeli	wymaga	tego	potrzeba	lub	
dobro	dusz,	można	sprawować	Mszę o Niepokalanym Sercu 
Maryi, s.	128’,	pref.	o	NMP	nr	55–58	lub	wł.	ze	Zbioru Mszy 
o Najświętszej Maryi Pannie.	Decyduje	o	tym	rektor	kościo
ła	lub	sam	celebrans.

Msza	wieczorna	oraz	I	Nieszpory	z	uroczystości.	
Kompleta I N.

Dzisiaj	odeszli	do	Pana:
o.	Ryszard	Więcławski	(1983,	Radom),	br.	Stanisław	Kosin	(1987,	
Kraków),	o.	Tadeusz	Andersohn	(1993,	Gdynia),	o.	Tadeusz	Macie
jowski	(1994,	Wrocław),	o.	Władysław	Herczyński	(2007,	Ojców)
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3 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZE-
GO IMIENIA JEZUS, ŚWIĘTO TYTULARNE TOWA-
RZYSTWA JEZUSOWEGO	–	biały

LG	z	uroczystości,	w	Md	psalmodia	z	niedzieli	pierwszego	
tygodnia	psałterza.	Kompleta	II	N.

MSZA	ŚWIĘTA	wł.,	 Chwała,	Wierzę,	 pref.	 o	Narodzeniu	
Pańskim	 nr	 3–5,	 w	ME	 1–3	wspomnienie	 tajemnicy	 dnia	 
(z	niedzieli),	nie	wolno	użyć	ME	4	i	5	oraz	ME	o	tajemnicy	
pojednania

CZYTANIA	wł.	Syr	51,11–17;	Flp	2,1–11;	Łk	2,21–24
Można	sprawować	Mszę	pogrzebową.

Formularz	 mszalny	 znajduje	 się	 wśród	 Mszy	 wotywnych	 
(s.	 184’’).	 Można	 też	 posłużyć	 się	 formularzem	 własnym	
Towarzystwa	 znajdującym	 się	 w	 zbiorze	 pt.	 Msze święte  
o świętych i błogosławionych Towarzystwa Jezusowego, 
WAM,	Kraków	1992,	s.	6–7.

Psałterz	drugiego	tygodnia

4	 poniedziałek	 –	 dzień	 powszedni	 (przed	 Objawieniem	
Pańskim)	–	biały

LG z dnia 

MSZA	ŚWIĘTA	wł.,	pref.	o	Narodzeniu	Pańskim	nr	3–5

CZYTANIA	1	J	3,7–10;	J	1,35–42

Dzisiaj	Jubileusz	50-lecia	życia	zakonnego	obchodzi:
o. Jakub Gorczyca

Dzisiaj	odeszli	do	Pana:
o.	Teofil	Bzowski	(1959,	Stara	Wieś),	o.	Stanisław	Wawryn	(1991,	
Warszawa),	 o.	Wincenty	 Pudełko	 (2019,	 Bielsko-Biała),	 br.	 Józef	
Ożóg	(2020,	Brzozów)
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5	wtorek	–	dzień	powszedni	(przed	Objawieniem	Pańskim)	–	 
biały

LG z dnia

MSZA	ŚWIĘTA	wł.,	pref.	o	Narodzeniu	Pańskim	nr	3–5

CZYTANIA	1	J	3,11–21;	J	1,43–51

Dzisiaj	imieniny	świętuje:
br. Edward Jawor

Dzisiaj	odeszli	do	Pana:
br.	Joachim	Baran	(1950,	Stara	Wieś),	o.	Franciszek	Sąsiadek	(1997,	
Nowy	Sącz),	o.	Wacław	Niedźwiadek	(1998,	Gdynia)

Msza	 wieczorna	 oraz	 I	 Nieszpory	 z	 uroczystości.	 
Kompleta I N.

6	 środa	 –	 UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIE - 
GO –	biały

LG	z	uroczystości.	Kompleta	II	N.

MSZA	ŚWIĘTA	wł.,	 Chwała,	Wierzę,	 pref.	 o	Objawieniu	
Pańskim	nr	6,	w	ME	1–3	wspomnienie	tajemnicy	dnia,	nie	
wolno	użyć	ME	4	i	5	oraz	ME	o	tajemnicy	pojednania

CZYTANIA	wł.	Iz	60,1–6;	Ef	3,2–3a.5–6;	Mt	2,1–12	
Nie	można	sprawować	Mszy	pogrzebowej.

1.	Dzień	modlitw	w	intencji	misji	oraz	Światowy	Dzień	Pa
pieskiego	Dzieła	Misyjnego	Dzieci.
2.	Zgodnie	ze	wskazaniami	zawartymi	w	 łacińskim	Msza
le	 rzymskim	na	każdej	Mszy	 świętej	 po	Ewangelii	można	
dokonać	ogłoszenia	daty	Wielkanocy	i	innych	świąt	rucho
mych,	posługując	się	następującym	tekstem:
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Drodzy	Bracia	i	Siostry!
Chwała	Pańska	objawiła	się	pośród	nas	i	zawsze	będzie	się	
objawiać,	aż	do	powtórnego	przyjścia	Chrystusa.	W	rytmie	
i	wydarzeniach	czasu	wspominamy	i	przeżywamy	tajemni
ce	zbawienia.	Centrum	całego	roku	liturgicznego	jest	świę
te	Triduum	Męki,	Śmierci	 i	Zmartwychwstania	Pańskiego,	
które	osiąga	szczyt	w	Niedzielę	Zmartwychwstania	Pańskie
go.	W	tym	roku	Wielkanoc	będziemy	obchodzili	4	kwietnia.	 
W	każdą	niedzielę	–	Paschę	tygodnia,	Kościół	Święty	uobec
nia	 wielkie	 wydarzenie,	 przez	 które	 Chrystus	 zwyciężył	
grzech	i	śmierć.	Ze	świąt	Paschalnych,	wypływają	wszyst
kie	święte	dni.	
Środa	 Popielcowa,	 rozpoczynająca	Wielki	 Post,	 przypada	 
w	tym	roku	17	lutego.	Wniebowstąpienie	Pańskie	16	maja.	
Zesłanie	Ducha	Świętego	 23	maja.	Uroczystość	Najświęt
szego	Ciała	i	Krwi	Pańskiej	3	czerwca.	W	dniu	28	listopa
da	 przypada	 Pierwsza	 Niedziela	Adwentu.	 Równocześnie	 
w	 święta	 Matki	 Bożej,	Apostołów,	 świętych	 i	 we	Wspo
mnienie	Wiernych	Zmarłych	Kościół	pielgrzymujący	na	zie
mi	głosi	Paschę	swojego	Pana.
Chrystusowi,	który	był,	który	jest	i	który	przychodzi,	Panu	
czasu	i	historii,	niech	będzie	wieczna	chwała	przez	wszyst
kie wieki wieków. Amen.
3.	 Po	 homilii	 albo	 po	modlitwie	 po	 komunii	można	 spra
wować	 poświęcenie	 kadzidła	 i	 kredy	 (oraz	wody)	 (OB	 II,	
s. 242).

Stara Wieś – willa:	W	latach	1872–1887	powstała	na	brze
gu	lasów	biskupich,	koło	Orzechówki,	jezuicka	willa,	stop
niowo	potem	przebudowywana	 i	powiększana,	przy	której	
znajduje	się	publiczna	kaplica	pw.	Trzech	Króli.	Dzisiaj	jest	
jej	patronalne	święto.

Dzisiaj	odeszli	do	Pana:
br.	Jan	Golis	(1959,	Kalisz),	o.	Czesław	Michalunio	(2013,	Kraków)
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7	czwartek	–	dzień	powszedni	(po	Objawieniu	Pańskim)	–	
biały
LG z dnia 

MSZA	 ŚWIĘTA	wł.,	 pref.	 o	 Narodzeniu	 Pańskim	 nr	 3–5	
albo	o	Objawieniu	Pańskim	nr	6

CZYTANIA	1	J	3,22	–	4,6;	Mt	4,12–17.23–25

Albo:
Wspomnienie	 dowolne	 Świętego	 Rajmunda	 z	 Penyafort,	
prezbitera	–	biały

LG z dnia powszedniego lub z tekstów wspólnych o paste
rzach,	w	GCz	II	czytanie	oraz	modlitwa	własne

MSZA	ŚWIĘTA	wspólna	 o	 jednym	 pasterzu,	 kolekta	wł.,	
pref.	o	pasterzach	nr	73	albo	o	Narodzeniu	Pańskim	nr	3–5,	
albo	o	Objawieniu	Pańskim	nr	6

Pierwszy	 czwartek	 miesiąca.	 Można	 sprawować	 w	 kolo
rze	 białym	Mszę o Najświętszej Eucharystii nr	 3,	 s.	 182’’	
albo Mszę o Jezusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie nr 4,  
s.	183”,	pref.	o	Najśw.	Eucharystii	nr	46–47	lub	Mszę o po-
wołania kapłańskie nr	16,	s.	131’’,	lub	Mszę o powołania do 
życia zakonnego nr	18,	s.	134’’,	pref.	o	Narodzeniu	Pańskim	
nr	3–5	albo	o	Objawieniu	Pańskim	nr	6

8	piątek	–	dzień	powszedni	(po	Objawieniu	Pańskim)	–	biały

LG z dnia 

MSZA	 ŚWIĘTA	wł.,	 pref.	 o	 Narodzeniu	 Pańskim	 nr	 3–5	
albo	o	Objawieniu	Pańskim	nr	6

CZYTANIA	1	J	4,7–10;	Mk	6,34–44
Dzisiaj	odeszli	do	Pana:
o.	 Henryk	 Klincewicz	 (1994,	 Warszawa),	 o.	 Tadeusz	 Sierpiński	
(2017,	Piotrków	Trybunalski)
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9	 sobota	 –	 dzień	 powszedni	 (po	Objawieniu	 Pańskim)	 –	
biały

LG z dnia

MSZA	 ŚWIĘTA	wł.,	 pref.	 o	 Narodzeniu	 Pańskim	 nr	 3–5	
albo	o	Objawieniu	Pańskim	nr	6

CZYTANIA	1	J	4,11–18;	Mk	6,45–52

Dzisiaj	imieniny	świętuje:
o.	Adrian	Helik	

Dzisiaj	odeszli	do	Pana:
o.	Marian	Spytkowski	(1981,	Częstochowa),	br.	Władysław	Jasiecki	
(1993, Warszawa)

Msza	wieczorna	i	I	Nieszpory	ze	święta	Chrztu	Pańskiego
Psałterz	trzeciego	tygodnia

10 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO –  
biały

LG	 ze	 święta,	 w	 Md	 antyfona	 i	 czytania	 wł.,	 psalmodia	 
z	niedzieli	trzeciego	tygodnia	psałterza.	Kompleta	II	N.

MSZA	 ŚWIĘTA	 wł.,	 Chwała,	 Wierzę,	 pref.	 o	 Chrzcie	
Pańskim	 nr	 7,	 w	 ME	 1–3	 wspomnienie	 tajemnicy	 dnia	 
(z	niedzieli),	nie	wolno	użyć	ME	4	i	5	oraz	ME	o	tajemnicy	
pojednania

CZYTANIA	wł.	Iz	55,1–11;	1	J	5,1–9;	Mk	1,7–11
Można	sprawować	Msze	pogrzebowe.

Można	pobłogosławić	wodę	zgodnie	z	obrzędem	zawartym	
w OB II, s. 245.
Po	Komplecie	kończy	się	okres	Narodzenia	Pańskiego.

Dzisiaj	odszedł	do	Pana:
br.	Antoni	Wąsacz	(1986,	Wrocław)
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