
Wybrane przepisy obowiązujące w Kościele rzymskokatolickim oraz 
nauczanie papieża Benedykta XVI dotyczące Mszy Świętej w rycie 
nadzwyczajnym 

Motu Proprio Summorum Pontificum 

Art. 2. W Mszach odprawianych bez udziału ludu, każdy ksiądz katolicki obrządku 
łacińskiego, diecezjalny czy zakonny, może używać Mszału Rzymskiego ogłoszonego przez 
bł. Jana XXIII w 1962, lub Mszału Rzymskiego ogłoszonego przez Pawła VI w 1970, i może 
to robić każdego dnia z wyjątkiem Triduum Wielkanocnego. Dla takiego odprawiania, przy 
użyciu któregokolwiek z Mszałów, ksiądz nie potrzebuje żadnej zgody Stolicy Świętej ani 
Ordynariusza. 

Art. 4. W Mszach odprawianych zgodnie z przepisami art. 2 mogą uczestniczyć z własnej 
woli – zachowując wszystkie normy prawne – wierni, którzy wyrażą taką chęć. 

Art. 5 §. 2. Celebracje zgodne z Mszałem bł. Jana XXIII mogą mieć miejsce w dni pracy 
podczas gdy w niedzielę i święta może odbywać się jedna taka Msza. 

Nakazujemy, aby to wszystko, co zostało przez Nas postanowione niniejszym listem apostolskim danym w 
formie Motu proprio, było traktowane jako postanowione i zatwierdzone oraz zachowywane od dnia 14 
września bieżącego roku, święta Podwyższenia Krzyża Świętego, bez względu na to, co mogłoby być 
temu przeciwne.  

Dane w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 7 lipca 2007 r., w trzecim roku Naszego Pontyfikatu.  
Benedykt XVI 

 

List Ojca Świętego Benedykta XVI do Motu Proprio Summorum Pontificum  

Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma wydaniami Rytu Rzymskiego. W historii 
liturgii jest wzrost i postęp, nie ma za to żadnych zerwań. To, co poprzednie pokolenia 
uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle 
zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. skłania nas to do tego, byśmy zachowali i 
chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla 
nich miejsce. 

 

INSTRUKCJA dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio Summorum 
Pontificum  

6. Teksty zawarte w Mszale Rzymskim Papieża Pawła VI i w ostatnim wydaniu Mszału 
Papieża Jana XXIII stanowią dwie formy Liturgii Rzymskiej, z których  pierwsza nazywana 
jest ordinaria, a druga extraordinaria: są to dwie formy jednego Rytu Rzymskiego, istniejące 
obok siebie. Jedna i druga forma są wyrazem tej samej lex orandi Kościoła. Ze względu na 
czcigodny i starożytny zwyczaj forma extraordinaria  musi być zachowywana z należytym 
szacunkiem. 

8. Motu Proprio Summorum Pontificum stanowi istotny wyraz Magisterium Papieża i jego 
munus, którym jest regulowanie Świętej Liturgii Kościoła i kierowanie nią (3), i przejaw jego 
troski Zastępcy Chrystusa i Pasterza Kościoła powszechnego (4). 

 Jego celem jest:  a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus  
Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować; b)  zagwarantowanie i 
zapewnienie w sposób rzeczywisty, wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości 
posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską, 
obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego 
powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie 
przeznaczona; 



14. Zadaniem Biskupa diecezjalnego jest zastosowanie  wszelkich koniecznych środków, 
aby zagwarantować poszanowanie forma extraordinaria Rytu Rzymskiego, zgodnie ze 
wskazaniami Motu Proprio Summorum Pontificum. 

a) Każdy kapłan, który w myśl przepisów Prawa Kanonicznego nie ma do tego przeszkód, 
winien być uznany za zdolnego do celebrowania Mszy św. w forma extraordinaria (7).  

b) Gdy chodzi o posługiwanie się językiem łacińskim, konieczna jest jego podstawowa 
znajomość, pozwalająca poprawnie wymawiać słowa i rozumieć ich znaczenie.  

c) Odnośnie do znajomości przebiegu Rytu, uznaje się za odpowiednich kapłanów, którzy 
sami zgłaszają się do celebrowania w forma extraordinaria i wcześniej już ją stosowali.  

21. Od Ordynariuszy oczekuje się, by stworzyli duchowieństwu możliwość uzyskania 
odpowiedniego przygotowania do celebrowania w forma extraordinaria. Dotyczy to również 
Seminariów, gdzie należy zadbać o należytą formację przyszłych kapłanów poprzez naukę 
łaciny (8) i, jeżeli wymogi duszpasterskie wskazują na taką potrzebę, umożliwić nauczenie 
się forma extraordinaria Rytu. 23. Motu Proprio przyznaje każdemu kapłanowi, zarówno 
diecezjalnemu, jak i zakonnemu, możliwość celebrowania Mszy św. w forma extraordinaria 
Rytu Rzymskiego sine populo (bądź z udziałem samego kapłana) (por. Motu Proprio 
Summorum Pontificum, art. 2). A zatem, w myśl przepisów Motu Proprio Summorum 
Pontificum, do tych celebracji kapłani nie potrzebują żadnego specjalnego zezwolenia od 
swoich Ordynariuszy bądź przełożonych. 

Papież Benedykt XVI zatwierdził niniejszą Instrukcję podczas audiencji udzielonej w dniu 8 kwietnia 2011 r. 
niżej podpisanemu kardynałowi, przewodniczącemu Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, i polecił jej opublikowanie.  
Rzym, w siedzibie Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, 30 kwietnia 2011 r., we wspomnienie św. Piusa v.  

 

14 czerwca 2008 r., JE kard. Castrillón Hoyos przewodniczący Papieskiej Komisji 
Ecclesia Dei udzielił wywiadu prasowego, którego fragmenty ukazują intencje dekretu 
papieskiego Summorum Pontificum z 7.07.2007.  

”The Daily Telegraph”: Czy życzeniem Papieża jest obecność rytu gregoriańskiego w 
wielu zwykłych parafiach? 

JE kard. Hoyos: We wszystkich parafiach. Nie „wielu” — wszystkich, ponieważ jest to dar 
Boży. To Stwórca udziela nam tych bogactw i bardzo ważne jest aby nowe pokolenia 
zaznajomiły się z przeszłością Kościoła. Ten szczególny rodzaj modlitwy jest tak szlachetny, 
tak piękny, stanowi najgłębszy sposób wyrażania naszej wiary uznany przez teologów. 
Modlitwa, muzyka, architektura, malarstwo tworzą jedną całość, jeden skarb. Ojciec Święty 
daje w darze tę możliwość wszystkim, a nie tylko grupom, które o nią proszą, tak aby każdy 
mógł poznać ten sposób sprawowania Eucharystii w Kościele. 
 
”The Daily Telegraph: Jak będą przebiegały praktyczne działania na poziomie 
zwyczajnych parafii [mające na celu przygotowanie wiernych do rytu 
gregoriańskiego]? 
JE kard. Hoyos: Proboszczowie wyznaczą godzinę sprawowania Mszy św. w niedziele oraz 
przygotują wiernych poprzez katechezy, by ułatwić im zrozumienie istoty Mszy św., mocy 
ciszy [pewnie JE miał na myśli zwłaszcza Kanon – przyp. tłum], mocy świętości zachowania 
wobec Stwórcy, głębi teologicznej, odkrycia sposobu i przyczyny, dla których kapłan uosabia 
Jezusa Chrystusa oraz do modlitw z kapłanem.  

”The Tablet”: W Motu Proprio Papież podkreśla istnienie dwóch form jednego rytu 
rzymskiego, określając ryt trydencki jako „nadzwyczajny”, czy wobec tego ryt 
„nadzwyczajny” oznacza wyjątkowy, coś czego nie sprawuje się w każdą niedzielę? 
JE kard. Hoyos: Nie „wyjątkowy”. Nadzwyczajny oznacza „niezwyczajny”, a nie „wyjątkowy”.  
 


