
b. Dekret w sprawie obchodu uroczystości Niepokalanego 
    Poczęcia Najśw. Mary Panny 

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

Prot. 39/13/L 
P O L O N I A E 

Traditae oboediens doctrinae, per annalem liturgiae cursum peculiari sacramentali 
vi et efficacia ad christifidelium vitam alendam supereminentia mysteria redemptionis 
Ecclesia summopere recolit, divitias virtutum meritorumque Domini omnibus 
pandens, qui ea attingant et gratia salutis repleantur. Et singulari insuper pietatis 
decore in iisdem dominicis celebrandis mysteriis Beatam Virginem Mariam 
commemorat mulierem novam matremque Filii virginaliter geniti discipulamque 
Magistri verba sedulam in corde custodientem et Redemptionis sociam, indissolubili 
nexu cum Christi Iesu opere salutari coniunctam, cuius memoria composite anni liturgici 
circulo adeo inseritur, ut eiusdem Deiparae clarissime pateat participationem in mysterio 
salutis. Quod in primis constat in tempore Adventus, cum ratio anni liturgici tempus 
sequitur devotae ac iucundae exspectaionis Domini, cuius clarissime apparet peculiarem 
momentum et modum cooperationis beatae Virginis operi salutis. 

Ideo, cum undique ex universo catholico orbe propter sollemnitatem Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis radicitus apud populum fidelem invisceratam, 
saepius ab hoc Dicasterio expostulatum sit, ut, si dies 8 mensis Decembris, qui 
supradictae sollemnitatis celebrationi reservatur, sit dominica II Adventus, in Missis cum 
populo adhiberi possint textus liturgici proprii de Immaculata Conceptione Beatae Mariae 
Virginis, haec Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore 
facultatum a Summo Pontifice Francisco tributarum, concedit, ut Conferentiae 
Episcoporum Poloniae singulis annis, quibus hic eveniat dierum concursus, scilicet 
dominicae II Adventus et sollemnitatis Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae 
Virginis, prodere valeat decretum, quo dicto die 8 mensis Decembris in Missis cum 
populo textus liturgici de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis adhibeantur, 
rite adhortantes ne sensum proprium temporis Adventus nullomodo corrumpatur. 

De hoc Decreto forte prodito certior fiat haec Congregatio de Cultu Divino et 
Disciplina Sacramentorum. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Romae, apud Sanctum Petrum, ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et 
Disciplina Sacramentorum, die 9 mensis Aprilis anno 2013. 

(Antonius Card. Cañizares Llovera) 
Praefectus 

(+ Arturus Roche) 
Archiepiscopus a Secretis 
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KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO  
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

Prot. 39/13/L 
DLA POLSKI 

Skoro posłuszny jest Kościół swej tradycyjnej doktrynie, więc z największą pieczo-
łowitością ponawia w corocznym obchodzie liturgicznym celebrację najwznioślejszych mi-
steriów Odkupienia. Misteria te mają krzepić życie wiernych osobliwą siłą łaski sakra-
mentalnej oraz jej skutecznością. Przez ich celebrację bogactwo cnót i zasług Pańskich Ko-
ściół otwiera tym wszystkim, którzy w nich uczestniczą i przez to łaską zbawienia się napeł-
niają.  

We wspomnianych powyżej [zbawczych] misteriach Pańskich, które winno się w roku 
liturgicznym celebrować, Kościół wspomina z wyjątkową pobożnością błogosławioną 
Dziewicę Maryję – niewiastę nową i Matkę Syna dziewiczo zrodzonego, i również 
Uczennicę słowa Nauczyciela w sercu swoim skrzętnie strzegącą, i wreszcie Odkupiciela 
Towarzyszkę, co węzłem nierozerwalnym w dziele zbawczym z Chrystusem Jezusem jest 
związana, o której pamięć dotychczas jest pielęgnowana w sposób uporządkowany           
w roku liturgicznym – aby było rzeczą jak najbardziej oczywistą, że właśnie ta św. Boża 
Rodzicielka partycypuje w tajemnicy zbawienia, co też ukazuje się w dziele zbawienia 
zwłaszcza w okresie Adwentu, kiedy to porządek roku liturgicznego zakłada czas poboż-
nego i radosnego oczekiwania na pojawienie się Pana i jasny się staje w najwyższym 
stopniu moment i sposób udziału Błogosławionej Dziewicy w dziele zbawienia. 

A zatem! Ponieważ zewsząd z całego świata katolickiego w sprawie Uroczystości 
Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, głęboko u ludu Bożego uro-
czystości zakorzenionej napływają prośby o odpowiedź ze strony niniejszej Dykasterii na 
pytanie, czy wolno w II Niedzielę Adwentu stosować teksty własne liturgiczne o Niepo-
kalanym Poczęciu Błogosławionej Maryi Panny, jeśliby dzień 8 XII, który to dzień dla 
celebracji wspomnianej wyżej uroczystości jest zastrzeżony, zbiegł się z II Niedzielą 
Adwentu, ta Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wsparta władzą 
daną prze Ojca Świętego Franciszka, zezwala, aby Konferencja Episkopatu Polski w po-
szczególnych latach, w których owe dni się zbiegają, to znaczy zbiega się II Niedziela 
Adwentu z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, mo-
gła wydać specjalny dekret. Na mocy takiego dekretu wolno będzie 8 XII, jeżeliby przy-
padł ów dzień na II Niedzielę Adwentu, stosować we Mszach z udziałem ludu teksty li-
turgiczne o Niepokalanym Poczęciu Błogosławionej Dziewicy Maryi. Słusznie przy tym 
pouczać będzie Konferencja Episkopatu Polski, jeśli zaznaczy, że stosowanie tekstów           
o Niepokalanym Poczęciu Błogosławionej Dziewicy Maryi w II Niedzielę Adwentu żad-
ną miarą nie szkodzi teologicznemu znaczeniu okresu Adwentu. 

Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia. 
W Rzymie, u św. Piotra, w siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów, dnia 9 kwietnia 2013 r. 

+ Kard. Antonio Cañizares Llovera 
Prefekt 

+ Artur Roche 
Arcybiskup Sekretarz 

(Tłum. ks. Stanisław Zaręba) 


