
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP (25.05.2020) 
 

Promemoria: dłuższa forma Mszy Wigilijnej Niedzieli 
Zesłania Ducha Świętego  
 
W 2008 r. w łacińskim Missale Romanum (editio typica III, emendata) Stolica Apostolska 
opublikowała Supplementum z tekstami dłuższej formy Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego. Teksty te zawierają m.in. rozbudowaną liturgię słowa (4 czytania ze Starego 
Testamentu przed Epistołą i Ewangelią) z oracjami przed czytaniami na wzór liturgii słowa 
Wigilii Paschalnej. Polski przekład wspomnianych tekstów został zatwierdzony (łac. 
approbatio) w dn. 14 marca 2018 r. przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 378. 
Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniach 13-14 marca 2018 r., uchwałą 
nr 25/378/2018, i przesłany do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
celem potwierdzenia (łac. confirmatio). Kongregacja w dn. 2 kwietnia 2019 r. potwierdziła 
polskie tłumaczenie odnośnych oracji oraz pozostałych tekstów formularza. 
 
Z chwilą potwierdzenia przez Stolicę Apostolską tłumaczenie uzyskało moc obowiązującą 
i odtąd w języku polskim należy używać tego formularza, jeśli sprawuje się Mszę Wigilijną 
w dłuższej formie. Tymczasowo formularza nie ma w drukowanej księdze Mszału, dlatego 
zanim znajdzie się on w księdze, można posługiwać się wydrukiem z załączonego pliku, 
z zachowaniem staranności co do godnego wyglądu i przechowywania tekstu jako załącznika 
do Mszału. 
 
Dla użytku duszpasterzy, celem ułatwienia recepcji nowego formularza, do niniejszego 
komunikatu załącza się, oprócz tekstów liturgicznych także komentarz do nowego 
formularza, autorstwa ks. dr Sławomira Jeziorskiego z Rzeszowa. W punkcie 3 tego 
opracowania znajduje się liturgiczna synteza treści święta, którą można wykorzystać jako 
komentarz liturgiczny. 
 
Przypomina się, że zgodnie z rubryką nr 1 wspomnianego formularza, użycie dłuższej formy 
Mszy Wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego jest możliwością, a nie obowiązkiem (zob. 
rubryka nr 1: "W kościołach, w których sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, można ją 
celebrować w następujący sposób...") 
 
Załączniki: 
1. Teksty liturgiczne na dłuższą formę Wigilii Zesłania Ducha Świętego 
2. Komentarz teologiczny do nowego formularza 
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