
Po	 wyniesieniu	 Nas	 na	 tron	
apostolski,	 z	 zadowoleniem	 skoncentro-
waliśmy	 Nasz	 umysł	 i	 energię,	 i	 skiero-
waliśmy	 wszystkie	 Nasze	 myśli	 na	
kwestię	 zachowania	 nieskazitelnym	
publicznego	 kultu	 Kościoła;	 i	 dołoży-
liśmy	 starań,	 z	 Bożą	 pomocą,	 wszelkimi	
środkami	 naszej	 władzy,	 do	 osiągnięcia	
tego	celu.	
Zważywszy,	 iż,	 pośród	 innych	 dekretów	
Świętego	 Soboru	 Trydenckiego,	 powie-
rzono	nam	również	obowiązek	zrewido-
wania	 i	 ponownego	 wydania	 świętych	
ksiąg,	 a	mianowicie	Katechizmu,	Mszału	
i	Brewiarza;	i	zważywszy,	że	z	woli	Bożej	
wydaliśmy	 Katechizm	 dla	 nauczania	
wiernych	oraz	gruntownie	zrewidowany	
Brewiarz,	 następnie,	 dla	 właściwego	
wywiązania	 się	 z	 Boskiego	 Urzędu,	 aby	
Mszał	 i	 Brewiarz	 były	 w	 doskonałej	
harmonii,	 co	 jest	 prawe	 i	 właściwe	
(uznając,	 iż	 jest	 zupełnie	 stosownym,	
aby	 w	 Kościele	 był	 jeden	 tylko	
odpowiedni	 rodzaj	 psalmodii	 i	 jeden	
jedyny	 ryt	 odprawiania	 Mszy	 świętej),	
uznaliśmy	 za	 konieczne	 natychmiast	
skierować	Naszą	uwagę	na	to,	co	jeszcze	
pozostało	 do	 zrobienia,	 a	 mianowicie,	
przeredagowanie	Mszału	tak	szybko,	 jak	
to	tylko	możliwe. 
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Quo primum tempore ad 
Apostolatus apicem assumpti 
fuimus, ad ea libenter animum, 
viresque nostras intendimus,         
et cogitationes omnes direximus, 
quae ad Ecclesiasticum purum 
retinendum cultum pertinerent, 
eaque parare, et Deo ipso 
adjuvante, omni adhibito studio 
efficere contendimus.  
Cumque inter alia sacri Tridentini 
Concilii decreta, Nobis statuendum 
esset de sacris libris, Catechismo, 
Missali et Breviario edendis atque 
emendandis: edito jam, Deo ipso 
annuente, ad populi eruditionem 
Catechismo, et ad debitas Deo 
persolvendas laudes Breviario 
castigato, omnino, ut Breviario 
Missale responderet, ut congruum 
est et conveniens (cum unum in 
Ecclesia Dei psallendi modum, 
unum Missae celebrandae ritum 
esse maxime deceat), necesse jam 
videbatur, ut, quod reliquum in hac 
parte esset, de ipso nempe Missali 
edendo, quam primum cogitaremus.	



Postanowiliśmy	 więc	 przekazać	 to	
zadanie	 wybranemu	 komitetowi	
uczonych;	 a	oni,	porównując	na	każdym	
etapie	swojej	pracy	i	z	najwyższą	uwagą	
starożytne	 kodeksy	 z	 Naszej	
Watykańskiej	 Biblioteki	 oraz	 odpo-
wiednie	 (oryginalne	 lub	 poprawione)	
kodeksy	 z	 innych	 źródeł,	 konsultując	 to	
ponadto	 z	 pismami	 uznanych	 staro-
żytnych	autorów,	 którzy	zapisali	nam	w	
testamencie	 treści	 dotyczące	 odprawia-
nych	 świętych	 rytów,	 odtworzyli	 w	 ten	
sposób	 sam	Mszał	 w	 pierwotnej	 formie			
i	rycie	świętych	Ojców.		
Gdy	 efekty	 tej	 pracy	 zostały	 poddane	
dokładnemu	 rozpatrzeniu,	 a	 następnie	
poprawieniu,	wówczas	My,	po	głębokim	
rozważeniu,	nakazaliśmy,	iż	końcowy	ich	
wynik	 będzie	 bezzwłocznie	 wydruko-
wany	 i	 wydany	 w	 Rzymie,	 tak	 aby	
wszyscy	 mogli	 cieszyć	 się	 owocami	 tej	
pracy:	 aby	 księża	 wiedzieli	 jakich	
modlitw	używać,	oraz	 jakich	odtąd,	przy	
odprawianiu	 Mszy	 świętych,	 rytów											
i	ceremonii	przestrzegać.	
Dlatego	 więc,	 aby	 wszyscy	 i	 wszędzie	
zaadaptowali	 i	 przestrzegali	 tego,	 co	
zostało	 im	 przekazane	 przez	 Święty	
Kościół	 Rzymski,	 Matkę	 i	 Nauczycielkę	
wszystkich	 innych	 kościołów,	 będzie	
odtąd	 bezprawiem	 na	 zawsze	 w	 całym	
świecie	 chrześcijańskim	 śpiewanie	 albo	
recytowanie	 Mszy	 św.	 według	 formuły	
innej,	niż	ta	przez	Nas	wydana;	nakaz	ten	
ma	 zastosowanie	 do	 wszystkich	
kościołów	 i	 kaplic,	 patriarchalnych,	
kolegialnych	 i	 parafialnych,	 świeckich	
bądź	 należących	 do	 zgromadzenia	
religijnego,	czy	to	męskiego	(włączając	w	
to	 wojskowe)	 czy	 żeńskiego,	 w	 których	
Msze	 św.	winny	być	 śpiewane	 głośno	w	
prezbiterium	lub	recytowane	prywatnie,	
zgodnie	 z	 rytami	 i	 zwyczajami	 Kościoła	
Rzymskiego;	ma	 to	 zastosowanie	 nawet	
wówczas,	 jeżeli	 wymienione	 kościoły	
zostały	w	jakikolwiek	sposób	zwolnione,	
czy	 to	 przez	 indult	 Stolicy	 Apostolskiej,	
czy	 przez	 zwyczaj,	 przywilej,	 lub	 nawet	
przez	przysięgę	

 

Quare eruditis delectis viris onus 
hoc demandandum duximus: qui 
quidem, diligenter collatis omnibus 
cum vetustis Nostrae Vaticanae 
Bibliothecae, aliisque undique 
conquisitis, emendatis atque incor-
ruptis codicibus; necnon veterum 
consultis ac probatorum auctorum 
scriptis, qui de sacro eorumdem 
rituum instituto monumenta Nobis 
reliquerunt, ad pristinam Missale 
ipsum sanctorum Patrum normam 
ac ritum restituerunt.  
Quod recognitum jam et castiga-
tum, matura adhibita considera-
tione, ut ex hoc instituto, coeptoque 
labore, fructus omnes percipiant, 
Romae quam primum imprimi, 
atque impressum edi mandavimus: 
nempe ut sacerdotes intelligant, 
quibus precibus uti, quos ritus, 
quasve caeremonias in Missarum 
celebratione retinere posthac 
debeant.  
Ut autem a sacrosancta Romana 
Ecclesia, ceterarum ecclesiarum 
matre et magistra, tradita ubique 
amplectantur omnes et observent, 
ne in posterum perpetuis futuris 
temporibus in omnibus Christiani 
orbis Provinciarum Patriarchalibus, 
Cathedralibus, Collegiatis et Paro-
chialibus, saecularibus, et quorum-
vis Ordinum, monasteriorum, tam 
virorum, quam mulierum, etiam 
militiarum regularibus, ac sine cura 
Ecclesiis vel Capellis, in quibus 
Missa conventualis alta voce cum 
Choro, aut demissa, celebrari juxta 
Romanae Ecclesiae ritum consuevit 
vel debet alias quam juxta Missalis 
a nobis editi formulam decantetur, 
aut recitetur, etiamsi eaedem 
Ecclesiae quovis modo exenptae, 
Apostolicae Sedis indulto, consue-
tudine, privilegio, etiam juramento,	



lub	 zatwierdzenie	 Stolicy	 Apostolskiej,	
lub	 też	 jeżeli	 ich	 prawa	 i	 swobody	 były	
zagwarantowane	 w	 jakikolwiek	 inny	
sposób;	 zachowując	 tylko	 te,	 gdzie	
praktyka	 odprawiania	 Mszy	 św.	 w	 inny	
sposób	 była	 przyznana	 ponad	 200	 lat	
temu	wraz	z	jednoczesnym	utworzeniem	
i	 zatwierdzeniem	 kościoła	 przez	 Stolicę	
Apostolską,	 oraz	 te,	 które	 zachowały	
podobny	 zwyczaj	 nieprzerwanie	 przez	
okres	nie	mniej	niż	200	lat;	w	których	to	
przypadkach	 w	 żaden	 sposób	 nie	
odwołujemy	 ich	 ww.	 przywilejów	 lub	
zwyczajów.	 Mimo	 to,	 jeżeli	 ten	 Mszał,	
który	uznaliśmy,	iż	jest	godzien	wydania,	
bardziej	 odpowiada	 tym	 ostatnim,	
niniejszym	 pozwalamy	 im	 na	
odprawianie	 Mszy	 św.	 zgodnie	 z	 tym	
rytem,	 pod	warunkiem	uzyskania	 zgody	
ich	 biskupa	 lub	 prałata,	 oraz	 całej	
kapituły,	 i	 niezależnie	 od	 innych	
warunków.	 Wszystkim	 innym	 ww.	
kościołom	zakazuje	się	używania	innych	
mszałów,	 które	 należy	 zupełnie	 i	 w	
całości	 wycofać;	 i	 przez	 tę	 obecną	
Konstytucję,	 która	 będzie	 mieć	 moc	
prawną	 po	 wsze	 czasy,	 nakazujemy	 i	
polecamy,	 pod	 groźbą	 kary	 Naszego	
gniewu,	 aby	 nic	 nie	 było	 dodane	 do	
Naszego	 nowo	 wydanego	 Mszału,	 nic	
tam	pominięte,	ani	cokolwiek	zmienione.	
W	 szczególności,	 nakazujemy	 każdemu	
patriarsze,	 administratorowi	 i	 innym	
osobom	 jakiejkolwiek	 kościelnej	
godności,	 choćby	 był	 to	 kardynał	
Świętego	 Kościoła	 Rzymskiego	 lub	
posiadacz	jakiegokolwiek	innego	stopnia	
lub	 stanowiska,	 a	 nakazujemy	 im	 to	 na	
mocy	 świętego	 posłuszeństwa,	 aby	
śpiewali	 bądź	 recytowali	 Mszę	 św.	
zgodnie	 z	 rytem,	 sposobem	 i	 normą	
niniejszym	 przez	 Nas	 ustanowioną,	 a	
tym	 samym	 zaprzestali	 i	 całkowicie	
zaniechali	 wszystkich	 innych	 rubryk	 i	
rytów	 innych	 mszałów,	 niezależnie	 jak	
dawnych,	do	których	przestrzegania	byli	
przyzwyczajeni,	 i	 aby	 nie	 dopuszczali	
myśli	 o	 wprowadzaniu	 do	 odprawiania	
Mszy	św.	jakichkolwiek	ceremonii	

confirmatione Apostolica, vel aliis 
quibusvis facultatibus munitae sint; 
nisi ab ipsa prima institutione        
a Sede Apostolica adprobata, vel 
consuetudine, quae, vel ipsa 
institutio super ducentos annos 
Missarum celebrandarum in eisdem 
Ecclesiis assidue observata sit:        
a quibus, ut praefatam celebrandi 
constitutionem vel consuetudinem 
nequaquam auferimus; sic si 
Missale hoc, quod nunc in lucem edi 
curavimus, iisdem magis placeret, 
de Episcopi, vel Praelati. 
Capitulique universi consensu,      
ut quibusvis non obstantibus, juxta 
illud Missas celebrare possint, 
permittimus; ex aliis vero omnibus 
Ecclesiis praefatis eorumdem 
Missalium usum tollendo, illaque 
penitus et omnio rejiciendo, ac huic 
Missali nostro nuper editio, nihil 
unquam addendum, detrahendum, 
aut immutandum esse decernendo, 
sub indignationis nostrae poena, 
hac nostra perpetuo valitura 
constitutione statuimus et 
ordinamus.  
Mandantes ac districte omnibus et 
singulis Ecclesiarum praedictarum 
Patriarchis, Administratoribus, 
aliisque personis quacumque 
Ecclesiastica dignitate fulgentibus, 
etiamsi Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinales, aut cujusvis alterius 
gradus et praeeminentiae fuerint, 
illis in virtute sanctae obedientiae 
praecipientes, ut ceteris omnibus 
rationibus et ritibus ex aliis 
Missalibus quantumvis vetustis 
hactenus observari consuetis, in 
posterum penitus omissis, ac plane 
rejectis, Missam juxta ritum, 
modum, ac normam, quae per 
Missale hoc a Nobis nunc traditur, 
de antent ac legant;	

 



lub	 recytowania	 jakichkolwiek	 innych	
modlitw,	niż	te	zawarte	w	Mszale.	
	
	
Ponadto,	 na	 mocy	 treści	 niniejszego	
aktu	 i	 mocą	 Naszej	 Apostolskiej	
władzy,	 przyznajemy	 i	 uznajemy	 po	
wieczne	 czasy,	 że	 dla	 śpiewania	 bądź	
recytowania	Mszy	 św.	w	 jakimkolwiek	
kościele,	 bezwzględnie	 można	
posługiwać	 się	 tym	 Mszałem,	 bez	
jakichkolwiek	skrupułów	sumienia	lub	
obawy	o	narażenie	się	na	karę,	sąd	lub	
cenzurę,	 i	 że	 można	 go	 swobodnie	 i	
zgodnie	z	prawem	używać.		
Żaden	 biskup,	 administrator,	 kanonik,	
kapelan	 lub	 inny	 ksiądz	 diecezjalny,	
lub	 zakonnik	 jakiegokolwiek	
zgromadzenia,	 jakkolwiek	 nie	 byłby	
tytułowany,	nie	może	być	zobowiązany	
do	 odprawiania	 Mszy	 św.	 w	 inny	
sposób,	 niż	 przez	 Nas	 polecono.	
Podobnie	nakazujemy	i	oznajmiamy,	iż	
nikt	 nie	 może	 być	 nakłaniany	 bądź	
zmuszany	 do	 zmieniania	 tego	Mszału;	
a	niniejsza	Konstytucja	nigdy	nie	może	
być	 unieważniona	 lub	 zmieniona,	 ale	
na	 zawsze	 pozostanie	ważna,	 i	 będzie	
mieć	 moc	 prawną,	 pomimo	
wcześniejszych	 konstytucji	 lub	
edyktów	 zgromadzeń	 prowincjalnych	
bądź	 synodalnych,	 i	 pomimo	
zwyczajów	 ww.	 kościołów,	
ustanowionych	 bardzo	 dawnym	 lub	
odwiecznym	 nakazem,	 zachowując	
tylko	zwyczaje	mające	ponad	200	lat.	
W	 konsekwencji,	 z	Naszej	woli	 i	mocą	
tej	samej	władzy,	zarządzamy,	iż	jeden	
miesiąc	 po	 opublikowaniu	 tej	 Naszej	
Konstytucji	 i	 Mszału,	 księża	 Kurii	
Rzymskiej	 będą	 zobowiązani	 do	
śpiewania	 bądź	 recytowania	Mszy	 św.	
zgodnie	z	niniejszym;	inni	na	południe	
od	Alp,	po	trzech	miesiącach;	ci,	którzy	
mieszkają	 za	 Alpami,	 po	 sześciu	
miesiącach	 lub	 tak	 szybko,	 jak	 tylko	
Mszał	będzie	dostępny.	

 

neque in Missae celebratione alias 
caelemonias, vel preces, quam quae 
hoc Missali continentur, addere vel 
recitare praesumant.  
Atque ut hoc ipsum Missale in 
Missa decantanda, aut recitanda in 
quibusvis Ecclesiis absque ullo 
conscientiae scrupulo, aut 
aliquarum poenarum, sententiarum 
et censurarum incursu, posthac 
omnino sequantur, eoque libere et 
licite uti possint et valeant, 
auctoritate Apostoloca, tenore 
praesentium, etiam perpetuo 
concedimus et indulgemus.  
Neve Praesules, Administratores, 
Canonici, Capellani et alii quo-
cumque nomine nuncupati Presby-
teri saeculares, aut cujusvis Ordinis 
regulares, ad Missam aliter quam a 
nobis statutum est, celebrandam 
teneantur: neque ad Missale hoc 
immutandum a quolibet cogi et 
compelli, praesentesve litterae ullo 
unquam tempore revocari, aut 
moderari possint, sed firmae 
semper et validae in suo exsistant 
robore, similiter statuimus et 
declaramus. Non obstantibus prae-
missis, ac constitutionibus, et ordi-
nationibus Apostolicis, ac in Provin-
cialibus et Synodalibus Conciliis 
editis generalibus, vel specialibus 
constitutionibus, et ordinationibus, 
nec non Ecclesiarum praedictarum 
usu, longissima et immemorabili 
praescriptione, non tamen supra 
ducento annos, roborato, statutis et 
consuetudinibus contrariis quibus-
cumque.  
Volumus autem et eadem 
auctoritate decernimus, ut post 
hujus nostrae constitutionis, ac 
Missalis editionem, qui in Romana 
adsunt Curia Presbyteri post mens-
em; qui vero intra montes, post tres;	



Ponadto,	 aby	 wymieniony	 Mszał	 był	
zachowany	 od	 skazy	 i	 utrzymany	
wolny	 od	 defektów	 i	 błędów,	 karą	 za	
nieprzestrzeganie	 niniejszego	 w	
przypadku	 wszystkich	 drukarń	 na	
obszarze	 bezpośrednio	 lub	 pośrednio	
podległym	 Nam,	 bądź	 Świętemu	
Kościołowi	 Rzymskiemu,	 będzie	
konfiskata	 ich	 książek	 i	 grzywna	 w	
wysokości	 100	 dukatów	 w	 złocie	
płatna	 ipso	 facto	 do	 Apostolskiego	
Skarbca.	 W	 przypadku	 siedziby	 w	
innych	 częściach	 świata,	 karą	 będzie	
ekskomunika	 latae	 sententiae	 i	 inne	
kary	według	 Naszego	 uznania;	 i	mocą	
Naszej	Apostolskiej	władzy	i	zgodnie	z	
brzmieniem	 tego	 dokumentu,	
zarządzamy,	 iż	 nie	 wolno	 im	 ośmielić	
się,	 albo	 dopuścić	 myśli	 o	
wydrukowaniu,	 wydaniu	 lub	
sprzedaży,	 lub	 w	 jakikolwiek	 inny	
sposób	 przyczynić	 się	 do	 dostarczenia	
takich	 ksiąg,	 bez	 Naszego	
potwierdzenia	 i	 zgody,	 lub	 bez	
wyraźnej	 zgody	 Komisarza	
Apostolskiego	 dla	 wymienionych	
rejonów	 świata,	 który	 będzie	 w	 tym	
celu	 przez	 Nas	 wyznaczony.	 Każda	 z	
wymienionych	drukarń	musi	otrzymać	
od	ww.	Komisarza	Mszał	standardowy,	
który	 będzie	 służyć	 jako	 wzorzec	
kolejnych	 kopii,	 które,	 gdy	 zostaną	
wykonane,	 muszą	 być	 porównane	 ze	
wzorcem	 i	 wiernie	 się	 z	 nim	 zgadzać,	
nie	 różniąc	 się	 w	 żaden	 sposób	 od	
pierwowzoru	 wydrukowanego	 w	
Rzymie.	
Ale,	 ponieważ	 trudno	 byłoby	 przesłać	
niniejszą	 Konstytucję	 do	 wszystkich	
części	 świata	 i	 powiadomić	
jednocześnie	 wszystkich	 zaintere-
sowanych,	 zarządzamy,	 iż	 będzie	 ona,	
jak	 zwykle,	 rozwieszona	 na	 drzwiach	
Bazyliki	 Księcia	 Apostołów,	 na	
drzwiach	 Apostolskiej	 Kancelarii	 i	 na	
końcu	Campo	de’	Fiori;	

 

et qui ultra montes incolunt, post 
sex menses, aut cum primum illis 
Missale hoc venale propositum fu-
erit, juxta illud Missam decantare, 
vel legere teneantur.  
Quod ut ubique terrarum 
incorruptum, ac mendis et erroribus 
purgatum praeservetur, omnibus in 
nostro et Sanctae Ecclesiae 
Romanae Domino mediate, vel 
immeditate subjecto commorantibus 
impressoribus, sub amissionis 
librorum, ac centum ducatorum 
auri Camerae Apostoliae ipso facto 
applicandorum: aliis vero in 
quacumque orbis parte consis-
tentibus, sub excommunicationis 
latae sententiae, et aliis arbitrari 
nostri poenis, ne sine nostra vel 
speciali ad id Apostolici 
Commissarii in eisdem partibus a 
nobis constituendi, licentia, ac nisi 
per eumdem Commissarium eidem 
impresspri Missalis exemplum,     
ex quo aliorum imprimendorum ab 
ipso impressore erit accipienda 
norma, cum Missali in Urbe 
secundum magnum impressionem 
impresso collatum fuisse, et 
concordare, nec in ullo penitus 
discrepare prius plena fides facta 
fuerit, imprimere, vel proponere, vel 
recipere ullo modo audeant, vel 
praesumant, auctoritate Apostolica 
et tenore praesentium similibus 
inhibemus.  
Verum, quia difficile esset 
praesentes litteras ad quaeque 
Christiani orbis loca deferri, ac 
primo quoque tempore in omnium 
notitiam perferri, illas ad Basilicae 
Principis Apostolorum, ac 
Cancellariae Apostolicae, et in acie 
Campi Florae de more publicari et 
affigi,	



ponadto	 nakazujemy,	 że	 drukowane	
kopie	 niniejszego	 dokumentu,	
potwierdzone	 przez	 notariusza															
i	 poświadczone	 pieczęcią	 funkcjonar-
iusza	 kościelnego,	 będą	 posiadać	 tę	
samą	niebudzącą	wątpliwości	ważność,	
gdziekolwiek	 w	 każdym	 kraju,	 który	
chciałby	wystawić	publicznie	niniejszy	
Nasz	tekst.		
	
Podobnie,	 nikomu	nie	wolno	 naruszyć	
lub	 nierozważnie	 zmienić	 tego	 tekstu	
Naszego	 zezwolenia,	 ustanowienia,	
nakazania,	 polecenia,	 skierowania,	
przyznania,	 indultu,	 deklaracji,	 woli,	
dekretu	i	zakazu.		
	
Ktokolwiek	by	ośmielił	się	tak	uczynić,	
niech	wie,	 iż	naraża	się	na	gniew	Boga	
Wszechmogącego	 oraz	 błogosła-
wionych	Apostołów	Piotra	i	Pawła.	
	
	
Dan	 u	 Świętego	 Piotra	 w	 Rzymie,	 w	
roku	 tysiąc	 pięćset	 siedemdziesiątym	
Wcielenia	 naszego	 Pana,	 dnia	
czternastego	 lipca,	 piątego	 roku	
Naszego	Pontyfikatu.	
	

	
P.	P.	Pius	V	

	

 

ac earumdem litterarum exemplis 
etiam impressis, ac manu alicujus 
publici tabellionis subscriptis, nec 
non sigillo personae in dignitate 
Ecclesiastica constitutae munitis, 
eamdem prorsus indubitatam fidem 
ubique gentium et locorum, haberi 
praecipimus, quae praesentibus 
haberetur, si ostenderentur vel 
exhiberentur.  
Nulli ergo omnio hominum liceat 
hanc paginam nostrae permissionis, 
statuti, ordinationis, mandati, 
praecepti, concessionis, indulti, 
declarationis, voluntatis, decreti et 
inhibitionis infringere, vel ei ausu 
temeratio contraire.  
Si quis autem hoc attentare 
praesumpserit, indignationem 
omnipotentis Dei, ac beatorum Petri 
et Pauli Apostolorum ejus se noverit 
incursurum.  
 
Datum	 Romae	 apud	 S.	 Petrum,	 anno	
Incarnationis	 Dominicae	 millesimo	
quingentesimo	 septuagesimo,	 pridie	
Idus	 Julii,	 Pontificatus	 nostri	 anno	
quinto.	


