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REGULAMIN KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DO SPRAW LITURGII
I DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO
(zatwierdzony przez Konf. Plen. Episkopatu dnia 4. X. 1978)

I. NAZWA I STRUKTURA KOMISJI
1. Nazwa Komisji brzmi: KOMISJA EPISKOPATU POLSKI DO
SPRAW LITURGII I DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO.
2. Komisja jest organem Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski
ustanowionym zgodnie z nr 44 Konstytucji o świętej Liturgii Soboru
Watykańskiego II, który brzmi: „Jest rzeczą pożądaną, aby kom
petentna władza terytorialna ustanowiła Komisję Liturgiczną, z którą
współpracowaliby znawcy liturgii muzyki i sztuki kościelnej oraz
duszpasterstwa. Jeżeli to możliwe, niech tej Komisji służy pomocą
Instytut Duszpasterstwa Liturgicznego... Zadaniem Komisji będzie kie
rowanie duszpasterstwem liturgicznym w swoim zakresie pod prze
wodnictwem wyżej wymienionej terytorialnej władzy kościelnej oraz
przeprowadzanie studiów i potrzebnych doświadczeń, ilekroć będzie
chodziło o przedstawienie Stolicy Apostolskiej proponowanych przy
stosowań”.
Zadania Komisji krajowych określa bliżej Instrukcja Inter Oecumenici z dnia 26. IX. 1964, nn. 44 i 45.
3. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczą
cy, sekretarz oraz'jako członkowie; biskupi ,i kapłani biegli w dzie
dzinie liturgicznej i duszpasterskiej mianowani przez Konferencję Ple
narną Episkopatu na okres pięciu lat oraz przedstawiciel Konsulty
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Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. W miarę możności człon
kowie powinni pochodzić jz różnych stron kraju.
4. Komisja ma stałe Podkomisje: Muzyki Kościelnej oraz Duszpa
sterstwa Służby Ołtarza. Przewodniczący Podkomisji wchodzą z urzę
du w skład Komisji. Przewodniczących Podkomisji i ich członków
mianuje- Konferencja Plenarna Episkopatu. Podkomisje działają w ści
słym porozumieniu z Komisją, a ich uchwały, które mają być przed
stawione Konferencji Plenarnej Episkopatu, muszą najpierw otrzy
mać aprobatę Komisji Liturgicznej:
5. Komisja w swoim gremium ma Radę, którą stanowią: przewod
niczący. wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący Podkomisji.
Przewodniczący Komisji, jeżeli zachodzi potrzeba, może powołać okre
sowo istniejące zespoły do prac specjalnych.
6. Komisja lub jej Rada może powołać na konsultorów Komisji
kapłanów i świeckich, biegłych w dziedzinach interesujących Komisję
np.: kapłanów biegłych w duszpasterstwie specjalnym, biblistów, fi
lologów itp. Jeżeli zostaną zaproszeni na posiedzenie Komisji, czy na
posiedzenie Rady, nie biorą udziału w głosowaniu.
7. Kandydatów na nowych członków Komisji zgłasza przewodni
czący Komisji, po wysłuchaniu zdania Rady, przewodniczącemu Kon
ferencji Plenarnej Episkopatu. To samo prawo przysługuje Radzie
Głównej Episkopatu.

II. ZADANIA KOMISJI
8. Zadania Komisji na terenie Polski pokrywają - się z zadaniami
Sekcji Kultu Bożego w Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego,
która zgodnie z Konstytucją Apostolską zajmuje się kultem Bożym
pod względem obrzędowym i duszpasterskim, kultem pozaliturgicznym, duszpasterstwem liturgicznym oraz rozmaitymi formami apo
stolstwa liturgicznego.
9. W szczególności Komisja:
1) Czuwa nad wprowadzeniem w życie zarządzeń Stolicy Apostol
skiej oraz Konferencji Plenarnej Episkopatu i przedstawia Konfe
rencji Plenarnej sprawozdania (Instr. Inter Oecumenici z dnia 26
września 1964 r. nr 45 d).
2) Opracowuje wszystkie sprawy związane z liturgią tak pod
względem obrzędowym jak duszpasterskim, służy radą .Konferencji
Plenarnej Episkopatu i przygotowuje jej decyzje oraz teksty dekre
tów odnoszących się do liturgii (Instr. j/w. b. c.).
3) Na zlecenie Konferencji Plenarnej Episkopatu przeprowadza
badania związane z duszpasterstwem liturgicznym.
4) Kieruje opracowaniem przekładów łacińskich tekstów liturgicz
nych na język polski i czuwa nad przygotowaniem melodii do nich
przez Podkomisję Muzyki Kościelnej.
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5) W oparciu , o postulaty diecezji opracowuje adaptacje tekstów
oraz obrzędów dla potrzeb polskich diecezji (np. własne teksty mszal
ne w sanktuariach maryjnych).

6) Ustala formę typograficzną polskich ksiąg liturgicznych oraz ich
oprawę graficzną w formie protokołu, który stanowi załącznik do
umowy wydawniczej.
7) Opracowuje przekłady instrukcji Stolicy Apostolskiej dotyczą
cych liturgii.
8) Opracowuje" krajowe instrukcje związane ze sprawowaniem
Mszy św., sakramentów, innych czynności liturgicznych i nabożeństw
pozaliturgicznych.
9) Opracowuje teksty nabożeństw pozaliturgicznych wspólnych dla
całego kraju i czuwa nad przygotowaniem melodii do nich przez Pod
komisję Muzyki Kościelnej.
10) Sprawdza polskie przekłady tekstów Mszy i Oficjów własnych
Zakonów oraz obrzędów ślubów zakonnych przed przedstawieniem
ich do zatwierdzenia.
11) Czuwa nad formacją liturgiczną służby liturgicznej w całym
kraju przez Podkomisję Duszpasterstwa Służby Ołtarza.
12) Popiera dzieła apostolstwa liturgicznego i biblijnego.
13) Na wniosek innych Komisji Episkopatu opracowuje lub opiniu
je teksty potrzebne w Liturgii słowa (inne Komisje nie mogą ogła
szać żadnych tekstów liturgicznych bez zgody Komisji do spraw
Liturgii).
14) Organizuje spotkania przewodniczących diecezjalnych Komisji
Liturgicznych i referentów liturgicznych polskich prowincji zakon
nych.
15) Utrzymuje kontakty z liturgicznymi instytutami naukowymi
w kraju, popiera ich działalność i korzysta Z' ich pomocy naukowej.
16) Współpracuje z innymi Komisjami Episkopatu, a zwłaszcza
Duszpasterską, Katechetyczną i Sztuki Kościelnej. W razie potrzeby
odbywa wspólne narady z innymi Komisjami Episkopatu.
17) Utrzymuje kontakty z S. Kongregacją Sakramentów i Kultu
Bożego i z Komisjami Liturgicznymi innych krajów Europy.
18) Udziela wyjaśnień w sprawach liturgicznych, które zostały
określone przez Stolicę Apostolską lub przez Konferencję Episkopatu.
III. POSIEDZENIA KOMISJI I RADY

10. Zwykłe posiedzenia plenarne Komisji odbywają się dwa razy
do roku. Ich teripin jest ustalony na poprzednim posiedzeniu plenar
nym, a w razie zmiany terminu członkowie zostają o tym uprzedzeni
najpóźniej miesiąc przed nowym terminem.
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11. Nadzwyczajne posiedzenie plenarne zwołuje się w razie po
trzeby. O terminie powiadamia się członków Komisji najpóźniej mie
siąc przed terminem.
12. Porządek obrad posiedzeń plenarnych zwyczajnych i nadzwy
czajnych ustala przewodniczący z Radą i razem z zaproszeniem prze
syła go wszystkim członkom Komisji oraz zaproszonym konsultatorom. W miarę możności doręcza się także projekty uchwał.
13. Posiedzenia prowadzi przewodniczący Komisji lub na jego zle
cenie wiceprzewodniczący.
14. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Jeśli jednak choćby
jeden z członków Komisji domagał się głosowania tajnego, przewod
niczący je zarządzi.
15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Wnioski, które
mają być przedstawione Konferencji Plenarnej Episkopatu, muszą być
sformułowane na piśmie i zatwierdzone większością 2/3 głosów.
16. Z każdego posiedzenia plenarnego sekretarz sporządza proto
kół, który zawiera główne punkty dyskusji oraz uchwały Komisji.
Protokół odczytuje na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji,
jego odpis doręcza się członkom Komisji oraz sekretarzowi Konfe
rencji Plenarnej Episkopatu.
17. W okresach między plenarnymi posiedzeniami' Komisji, prze
wodniczący z Radą Komisji może podejmować zadania właściwe Ko
misji, gdy tego wymaga dobro Kościoła. W tym celu może zwoływać
posiedzenia Rady i zapraszać na nie tych członków Komisji, których
obecność jest potrzebna. Na najbliższym posiedzeniu plenarnym
szczegółowo informuje o podjętych pracach Komisji, która może
wnieść swoje uwagi.
IV. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

18; Przewodniczący z Radą Komisji jest odpowiedzialny za całość
prac Komisji.
19. W szczególności przewodniczący:
1) Zwołuje posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne Komisji oraz
posiedzenia Rady.
z
2) Przewodniczy na posiedzeniach Komisji i Rady.
3) W porozumieniu z Radą ustala porządek obrad.
4) Powierza członkom Komisji opracowanie poszczególnych zagad
nień.
5) Przedstawia przewodniczącemu Konferencji Plenarnej Episko
patu'polskie księgi liturgiczne opracowane przez Komisję do zatwier
dzenia, a po ich wydrukowaniu przesyła S. Kongregacji Sakramentów
i Kultu Bożego 2 egzemplarze obowiązkowo.
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6) Składa sprawozdanie z działalności Komisji i przedstawia jej
wnioski Konferencji Plenarnej Episkopatu.
7) Troszczy się o archiwum przewodniczącego Komisji i przeka
zuje je swojemu następcy.
8) Przedkłada na piśmie przewodniczącemu Konferencji Plenarnej,
a w odpisie sekretarzowi Episkopatu, sprawozdania, opracowania,
wnioski i postulaty Komisji co najmniej dwa tygodnie przed sesją
plenarną Episkopatu, na której mają być referowane.

V. SEKRETARIAT KOMISJI
20. Sekretariat Komisji posiada stałe biuro. Biurem kieruje se
kretarz.
21. W szczególności sekretarz:
1) Prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Komisji.
2) Zbiera i przechowuje zarządzenia Stolicy Apostolskiej oraz Kon
ferencji Plenarnej Episkopatu dotyczące liturgii.
3) Zbiera i przechowuje wzorcowe wydania łacińskich ksiąg li
turgicznych oraz ich przekłady na języki współczesne.
4) Na wezwanie Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego opi
niuje schematy ksiąg liturgicznych przeznaczonych dla całego Kościo
ła. Jeżeli o taką opinię Kongregacja prosi Konferencję Plenarną Epi
skopatu, wówczas projekt opracowuje Komisja, a sekretarz przygo
towuje jego redakcję.
5) Gromadzi słowniki oraz inne pomoce do pracy nad przekładami
ksiąg liturgicznych.
6) W porozumieniu z przewodniczącym Komisji wysyła diecezjom
schematy ksiąg liturgicznych, które mają być zatwierdzone przez Kon
ferencję Plenarną Episkopatu, zbiera opinie Komisji Diecezjalnych
i przygotowuje teksty na plenarne posiedzenie Komisji.
7) Czuwa nad wydawaniem polskich ksiąg liturgicznych; osobiście
lub przez zastępcę wyznaczonego przez przewodniczącego Komisji,
sprawdza i podpisuje do druku arkusze ksiąg liturgicznych.
8) Utrzymuje kontakty z Porozumieniem Sekretarzy Komisji Li
turgicznych Europy, bierze udział w ich posiedzeniach, a o treści
obrad informuje Komisję na jej najbliższym posiedzeniu plenarnym.
9) Czuwa nad archiwum sekretariatu oraz inwentarzem biura,
a w razie zmiany przekazuje następcy.

VI. SPRAWY FINANSOWE
22. Bieżące wydatki Komisji oraz Sekretariatu Komisji pokrywa
Konferencja Plenarna Episkopatu. Sprawozdania roczne składa się
przewodniczącemu Konferencji Plenarnej Episkopatu.

