Wrocław, dnia 1 grudnia 2014 r.
L.dz. 1537/2014

DEKRET
ARCYBISKUPA METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO
DOTYCZĄCY MSZY ŚW. BINOWANYCH I TRYNOWANYCH
ORAZ ZASAD ROZLICZANIA STYPENDIÓW MSZALNYCH

Mając na względzie powierzone mi zadanie czuwania nad zachowaniem dyscypliny
kościelnej, w tym dyscypliny dotyczącej sprawowania Najświętszej Eucharystii (por. kan. 392
KPK), po zapoznaniu się z napływającymi w ostatnim czasie ze strony duchowieństwa naszej
Archidiecezji przedmiotowymi uwagami, niniejszym przypominam, określam i zobowiązuję
wszystkich duchownych, na terenie Archidiecezji Wrocławskiej, do zachowania
następujących zasad:
Art. 1.
Zasady dotyczące ilości sprawowanych Mszy św.
1.
2.

3.

Zgodnie z kan. 905 KPK kapłani mogą celebrować indywidualnie lub w koncelebrze
każdego dnia tylko jedną Mszę św.
Od powyższej zasady przepisy prawa powszechnego, dla uwydatnienia symbolicznej
wymowy obrzędu lub uroczystości, przewidują następujące wyjątki (OWMR 2002,
n. 204):
a)
celebrujący lub koncelebrujący w Wielki Czwartek Mszę krzyżma może
celebrować lub koncelebrować Mszę wieczorną;
b)
kto celebruje lub koncelebruje Mszę św. w noc paschalną, może celebrować
lub koncelebrować Mszę w dniu Paschy;
c)
w Narodzenie Pańskie wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować
trzy Msze św., jeżeli się je sprawuje we właściwej porze;
d)
w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych wszyscy kapłani mogą
celebrować lub koncelebrować trzy Msze św., byleby odbywały się one
w różnych porach i by zachowano przepisy dotyczące aplikacji drugiej i trzeciej
Mszy św.;
e)
kto na synodzie, podczas wizytacji pasterskiej lub na zjeździe kapłanów
koncelebruje z biskupem lub jego delegatem (także z okazji pogrzebu innego
kapłana, osoby zakonnej, rodziców i rodzeństwa kapłana), może powtórnie
w tym dniu celebrować Mszę św. dla dobra wiernych. Odnosi się to również,
z zachowaniem obowiązujących przepisów, do zebrań zakonników.
Ponadto, na podstawie uprawnień wynikających z kan. 905 § 2, biorąc pod uwagę
duchowe dobro wiernych oraz trudną sytuację duszpasterską w wielu parafiach
Archidiecezji, zezwalam na:

3.1. - binacje w każdym kościele parafialnym, filialnym, rektoralnym i zakonnym
w następujące dni:
a)

w niedziele i święta nakazane oraz w dni obchodów liturgicznych w randze
uroczystości z liczniejszym udziałem wiernych;
b) w I piątek i w I sobotę miesiąca;
c) w dni powszednie, jeżeli zaistnieje potrzeba celebrowania Mszy św. pogrzebowej
lub ślubnej;
d) w soboty i dni przedświąteczne (świąt nakazanych i uroczystości liturgicznych);
e) w Środę Popielcową, w dni dawnej oktawy Bożego Ciała, w dni wieczystej
adoracji Najświętszego Sakramentu;
f) każdy kapłan pracujący w Archidiecezji może binować, bez przyjmowania
stypendium, w mieszkaniu chorego lub osoby w podeszłym wieku, która od
dłuższego czasu nie może uczestniczyć we Mszy św. w miejscu świętym. Zaleca
się, by takie celebracje łączyć ze świętami kościelnymi oraz ze szczególnie
ważnymi dla chorego okolicznościami, jak rocznice, jubileusze, udzielenie
Sakramentu Chorych, itp. Z prawa binacji w tych okolicznościach, w stosunku do
tej samej osoby, nie można korzystać częściej niż raz w miesiącu. Fakt
celebrowania Mszy św. w mieszkaniu osoby chorej należy odnotować w księdze
odwiedzin chorych danej parafii;
g) w okoliczności związanej z nagłym wydarzeniem losowym, z racji którego wierni
proszą o pilne sprawowanie Mszy św. (w szczególności: zagrożenie życia
spowodowane nagłą chorobą, nagła konieczność operacji, nieszczęśliwy
wypadek, grożące poważne niebezpieczeństwo, wiadomość o śmierci),
3.2. - trynacje w każdej parafii w niedzielę, święta nakazane oraz w dni obchodów
liturgicznych z liczniejszym udziałem wiernych.
4. We wszystkich innych wypadkach, poza wyżej wymienionymi, nawet gdy zaistnieje
słuszna przyczyna binacji lub trynacji, należy uzyskać oddzielne zezwolenie. Termin
„słuszna przyczyna”, którym posługuje się kan. 905 § 2, nie oznacza przyjęcia większej
ilości intencji mszalnych na dany dzień, ani też prośby o ich przyjęcie. Parafia może
przyjmować na konkretny dzień maksymalnie taką liczbę intencji, jaka odpowiada
dziennemu grafikowi Mszy św. w miejscowym kościele. Wszelkie niewłaściwe
praktyki w tym zakresie należy szybko zlikwidować.
5. Na sprawowanie czwartej Mszy św. i to tylko w niedziele i święta nakazane kapłan
musi uzyskać pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.
6. Z prawa do sprawowania więcej niż jednej Mszy św. w ciągu dnia nie można korzystać,
jeżeli na terenie parafii jest inny kapłan, który bez przeszkód wyraża gotowość przyjścia
z pomocą miejscowym duszpasterzom.
7. W przypadku informacji o przekraczaniu powyżej podanych zasad, po ich pozytywnej
weryfikacji, kapłan winien liczyć się z poważnymi konsekwencjami kanonicznymi,
przewidzianymi w kan. 1371 § 2.
Art. 2.
Zasady dotyczące stypendiów mszalnych.
1. Zgodnie z przepisem kan. 951 § 1 KPK, każdy kapłan może zatrzymać dla siebie tylko
jedno stypendium mszalne dziennie chyba, że chodzi o stypendia mszalne za Msze św.
sprawowane w Boże Narodzenie, wówczas wolno kapłanowi zatrzymać dla siebie
wszystkie trzy stypendia mszalne.
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2. Zgodnie z przepisem kan. 951 § 2, kapłan koncelebrujący w tym samym dniu drugą
Mszę św. nie może z żadnego tytułu przyjąć za nią ofiary.
3. Z każdego ze stypendiów z tytułu, zgodnego z prawem, sprawowania przez kapłana
więcej niż jednej Mszy św. w ciągu jednego dnia, jest on zobowiązany przekazać do
kasy Kurii Metropolitalnej na specjalny Fundusz Stypendialny kwotę, której wysokość
zostanie określona odrębną decyzją Arcybiskupa Metropolity.
4. Odprowadzeniu na w/w Fundusz nie podlegają stypendia, które kapłani przyjmują
z racji sprawowania Mszy św. obrzędowych (tzn. chrztu, ślubu, pogrzebu).
5. Jeśli w parafii ma miejsce sytuacja, w której kapłan zgodnie z prawem celebruje
w ciągu dnia więcej Mszy św. i otrzymuje z tego tytułu stypendia, a w inne dni
sprawuje Msze św. bez zamówionej intencji i stypendiów, wówczas może przynajmniej
częściowo zadośćuczynić wyżej wymienionemu obowiązkowi poprzez odprawienie
Mszy św. „dantis” w intencji ofiarodawcy. Ilość stypendiów mszalnych, które należy
rozliczyć w kasie Kurii należy wówczas pomniejszyć o te intencje „dantis”.
6. W przypadku, gdy wierni pragną zamówić w danym dniu większą ilość intencji
mszalnych, a normy prawne Kościoła nie pozwalają kapłanowi trynować ani binować,
istnieje możliwość spełnienia oczekiwań wiernych, stosownie do Dekretu Kongregacji
d/s Duchowieństwa Mos iugiter z dnia 22 lutego 1991 r., poprzez przyjęcie wielu
intencji na Mszę św. zbiorową, zachowując przy tym warunki stawiane w tym
dokumencie. Msze św. zbiorowe mogą być odprawiane w każdym kościele
w dowolnych dniach, ale maksymalnie dwa razy w tygodniu, a wierni winni zostać
poinformowani, iż zamawiana przez nich intencja jest intencją Mszy św. zbiorowej.
W takim przypadku stypendium mszalne należy rozliczyć według następujących zasad:
kapłan może zatrzymać dla siebie kwotę przeciętnego stypendium, a pozostałość należy
przekazać w częściach: 1/2 do kasy parafialnej oraz 1/2 na Fundusz Stypendialny
w Kurii Metropolitalnej. Jeśli Msza św. zbiorowa jest sprawowana w niedzielę, a w dni
ferialne brakuje stypendiów, wówczas kapłan może w tygodniu odprawić - do dwóch
Mszy św. (gdy parafia jest bez wikariusza) lub do czterech Mszy św. (gdy w parafii są
wikariusze) w intencji „o powołania do Służby Bożej” (pro vocationibus) zatrzymując
dla siebie (lub włączając do cumulusu) dodatkową część ofiary ze Mszy św. zbiorowej
w wysokości liczonej według zasady: ilość odprawionych Mszy św. „pro vocationibus”
x średnie stypendium mszalne. Pozostałe środki należy rozliczyć według podanej wyżej
zasady.
7. Ponieważ intencje „dantis” oraz „pro vocationibus”, o których mowa w pkt. 5 i 6, to
intencje specjalne ustanowione mocą niniejszego Dekretu, celem zgodnego z prawem
wsparcia duszpasterzy w ich utrzymaniu w sytuacji gdy istnieje trudność
w zabezpieczeniu stypendiów mszalnych na Msze św. sprawowane „w tygodniu”,
względem nich należy zachować następujące zasady:
a) kapłan, który pragnie zadośćuczynić obowiązkowi rozliczenia stypendium z Mszy
św. binowanej etc. lub Mszy św. zbiorowej poprzez sprawowanie w innym dniu
Mszy św. „dantis” i „pro vocationibus”, winien odprawić tę intencję w możliwie
najbliższym terminie do końca miesiąca w którym powstało zobowiązanie,
z tytułu Mszy św. binowanej etc. lub też Mszy św. zbiorowej. Tę intencję może
również przekazać do odprawienia innemu kapłanowi wraz z pełną sumą ofiary
otrzymanej w związku ze sprawowaną przez siebie wcześniej Mszą św. binowaną
etc. lub Mszą św. zbiorową (por. kan. 955 § 1).
b) Zaniedbanie obowiązku odprawienia skutkuje zobowiązaniem do rozliczenia
stypendiów na zwykłych zasadach podanych wyżej (pkt. 3 i 5).
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8. Środki zgromadzone na koncie Funduszu Stypendialnego pozostają do wyłącznej
dyspozycji Arcybiskupa Metropolity. Z tego Funduszu Ksiądz Arcybiskup utworzy
stypendia mszalne w intencji przez siebie określonej z przeznaczeniem dla tych
kapłanów, którzy nie mają możliwości otrzymania na innej drodze intencji na Msze św.
przez siebie celebrowane. W szczególności nowe intencje zostaną przeznaczone dla
księży emerytów, misjonarzy, księży pracujących w instytucjach diecezjalnych oraz dla
duszpasterzy parafialnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w związku
z brakiem intencji mszalnych zamawianych przez wiernych. Pisemną prośbę
o możliwość skorzystania ze stypendiów pochodzących z tego funduszu należy
kierować do Księdza Arcybiskupa Metropolity.
9. Obowiązek właściwego, zgodnego z niniejszymi normami, rozliczenia stypendiów
mszalnych spoczywa na proboszczu.
10. Rozliczenia stypendiów mszalnych za Msze św. sprawowane w parafii i wpłaty
odpowiednich środków na konto Funduszu Stypendialnego należy dokonać do połowy
następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym.
11. Rozliczenie winno być udokumentowane na specjalnym formularzu kurialnym.
Rozliczenie winno zostać potwierdzone podpisem proboszcza. Jeden egzemplarz
dokumentu pozostaje w Kancelarii Parafialnej a drugi należy złożyć w wyżej podanym
terminie u księdza dziekana wraz ze środkami z tytułu kwot odprowadzanych na
Fundusz Stypendialny.
12. Dziekan jest zobowiązany do przekazania w Kasie Kurii otrzymanych z parafii
dekanatu formularzy rozliczeń i wpłaty środków na Fundusz Stypendialny w terminie
do końca następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym.
13. Obowiązek sprawdzenia prawidłowości dokonanych rozliczeń spoczywa na księdzu
dziekanie.
14. W przypadku korzystania z prawa do sprawowania więcej niż jednej Mszy św. przez
duchownych, którzy nie są zatrudnieni w parafii (np. rezydenci i goście, w tym
zakonnicy, którzy nie pełnią na terenie Archidiecezji Wrocławskiej funkcji
proboszcza lub wikariusza parafialnego), obowiązują również podane wyżej zasady.
15. Zgodnie z kan. 1385 czerpanie nieuprawnionego zysku z ofiar mszalnych, a za takie
należy traktować naruszenie w/w norm, jest przestępstwem zagrożonym suspensą lub
inną sprawiedliwą karą.
16. Dekret znosi istniejącą w Archidiecezji Wrocławskiej praktykę sprawowania Mszy św.
„ad mentem” oraz inne zwyczaje i normy partykularne wprost przeciwne jego zapisom.
Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

+ Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
KANCLERZ KURII

4

