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Błogosławione zmiany liturgiczne 

Papieża Piusa XII 
 

BP MARK A. PIVARUNAS 
 

–––––– 
 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, 
 

Ten numer biuletynu seminaryjnego powstaje w czasie Oktawy 

Wielkanocnej, po bardzo pracowitym Wielkim Tygodniu w miesiącu 

poświęconym Najświętszemu Sakramentowi. 
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Jakże opatrznościowy pod wieloma względami był pontyfikat Papieża 

Piusa XII! Jedną z bardzo znaczących i opatrznościowych decyzji tego Papieża, 

zwanego Pastor Angelicus – Pasterz Anielski – było złagodzenie postu 

eucharystycznego obowiązującego od północy do trzech godzin dla pokarmów 

stałych i alkoholu oraz do jednej godziny dla innych płynów; picie wody nie 

było już naruszeniem postu. Od lat uważamy to za coś oczywistego; jednakże, 

gdyby nie to papieskie złagodzenie jakże trudno byłoby nam w tych 

wyjątkowych czasach. 
 

Na przykład, w niedzielę zwykle odprawiam trzy Msze św. i podróżuję 

sześć godzin – dwie Msze w Omaha i trzecia w Topeka w Kansas. Fizycznie 

niemożliwym byłoby pościć od północy i to bez kropli wody, a ponadto jeszcze 

spowiadać wiernych, odprawić trzy Msze św. oraz odbywać długie podróże. 

Pozostali trzej nasi księża z Omaha również pokonują duże odległości, aby 

zapewnić wiernym Mszę św. oraz sakramenty w niedziele i święta. Decyzja 

Papieża Piusa XII była bardzo przydatna. 
 

Znana jest ciekawa historia ks. Ferdynanda Falque z diecezji St. Cloud, 

który przeszedł na emeryturę w Mount St. Michael's w 1978 roku. Ks. Falque 

opowiadał, jak w 1939 roku towarzyszył swojemu biskupowi Josephowi 

Bushowi na spotkaniu z kardynałem Eugenio Pacellim (późniejszym Papieżem 

Piusem XII). Podczas tego spotkania ksiądz wyznał, jak bardzo jest 

niedomagający. W sobotę udzielał ślubu w odległej parafii i po północy 

powrócił z okropnym bólem głowy. Aby nie naruszyć postu eucharystycznego 

obowiązującego od północy, powstrzymał się od zażycia aspiryny i wody dla 

złagodzenia dolegliwości. W niedzielę spowiadał, odprawiał Msze i głosił 

kazania, znosząc cały czas rozdzierający ból głowy. Kiedy kard. Pacelli zapytał 

go, dlaczego jest tak cierpiący i dowiedział się o kłopotach księdza, kardynał 

zapewnił go, że jeśli kiedykolwiek będzie w stanie zaradzić takiej sytuacji, to 

zrobi to. Tak więc ks. Falque miał dług wdzięczności wobec Ojca Świętego za 

złagodzenie postu eucharystycznego przez Papieża Piusa XII. 
 

Jeśli chodzi o post, wierni są często zdezorientowani odnośnie 

przestrzegania postu w Wielką Sobotę. Przed Papieżem Piusem XII post 

kończył się w południe, ponieważ Wigilia Paschalna odbywała się w sobotę 

rano. Jednakże, gdy Papież Pius XII przywrócił Wigilię Paschalną na jej 

pierwotne miejsce, czyli Wielko-Sobotni wieczór – tak jak to było w 

pierwotnym Kościele przez wiele stuleci – przedłużył post do północy. 
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Piękne ceremonie Wigilii Paschalnej wyraźnie świadczą o tym, że 

odbywały się one w godzinach wieczornych, ponieważ Exsultet i następująca po 

nim prefacja śpiewana przez diakona wielokrotnie odwołuje się do "O beata 

nox" – "O błogosławiona nocy!". Jakże ważne jest odprawianie tych ceremonii 

w ciemnościach godzin wieczornych, kiedy podczas błogosławieństwa 

paschalnego ognia i paschału ciemności rozpraszają się dzięki Chrystusowi – 

Światłości świata! 
 

 
 

PROMIENIE WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA PRZENIKAJĄ PRZEZ SZYBĘ WITRAŻA 

OŚWIETLAJĄC FIGURĘ ZMATWYCHWSTAŁEGO ZBAWICIELA I TABERNAKULUM 
 

Pamiętajmy zawsze, że nieomylność Kościoła rozciąga się na zasady 

ogólnej dyscypliny Kościoła i że święta liturgia jest częścią drugorzędnego 

przedmiotu tej nieomylności. Lex orandi – lex credendi (prawo modlitwy 

prawem wiary) jest szczególnym zastosowaniem tej nieomylności. Na Soborze 

Watykańskim I w 1870 roku Papież Pius IX i wszyscy biskupi tego soboru 

nauczali: 
 

"Nikomu zaś nie wolno odwoływać się od wyroków Stolicy Apostolskiej, 

ponad którą nie ma żadnej wyższej władzy, a także nikt nie może osądzać jej 

wyroku". 
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Jakże wielką pociechą było tak liczne uczestnictwo wiernych w Wigilii 

Paschalnej! Wigilię Paschalną rozpoczęliśmy o 22:30, a ceremonie przeciągnęły 

się aż do północy, kiedy odprawiliśmy Wigilię Paschalną. Jaką radością było 

widzieć tak wiele dzieci obecnych na tych świętych ceremoniach! 
 

Błogosławieństwem było dla nas również to, że wielu księży z całego 

kraju przyleciało do Omaha na śpiewanie Tenebrae w środę Wielkiego 

Tygodnia i na Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek rano. Jakże imponujący był 

śpiew 23 księży i seminarzystów. 
 

Nie zapominajmy, że kwiecień jest poświęcony Najświętszemu 

Sakramentowi. Nasz Zmartwychwstały Zbawiciel jest zawsze obecny na 

naszych ołtarzach, aby umacniać i pocieszać nas, biednych wygnańców na tym 

łez padole. Ze swojego tronu miłości zapewnia nas: "Pójdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę!". 
 

Z moimi modlitwami i błogosławieństwem, 
 

Bp Mark A. Pivarunas CMRI 

 

 
 

Ks. Anaya błogosławi diakonów przed śpiewem Męki Pańskiej w Wielką Środę 
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Dwudziestu trzech duchownych i seminarzystów uczestniczyło w śpiewie Tenebrae 

 

 
 

Błogosławieństwo Świętych Olejów podczas Mszy Krzyżma 
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Z czasopisma "Adsum", April 2021. (1) 

 

www.cmri.org 

 

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa 
 

(Początkowa ilustracja i tytuł artykułu od red. Ultra montes). 

 

–––––––––––––– 
 

Przypisy: 

(1) Por. 1) Papież Pius XII, a) Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele 

Chrystusa (Litterae encyclicae "Mystici Corporis Christi"). b) Encyklika "Sacra Virginitas" o 

Świętym Dziewictwie (Litterae encyclicae "Sacra virginitas" de sacra virginitate). 
 

2) O. Stanisław Wójcik CSsR, Wielki Tydzień według porządku wznowionego. Ordo 

Hebdomadae Sanctae instauratus. Tekst łaciński z polskim przekładem i objaśnieniami. 
 

3) Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych. O. G. Lefebvre, Benedyktyn. 

Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – 

Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia [1956]. 
 

4) Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty obowiązujące. 
 

5) Ks. Kevin Vaillancourt, Który ryt jest właściwy? Dlaczego w wielu tradycyjnych kaplicach 

słusznie używa się "poprawionych" obrzędów liturgicznych z czasów Piusa XII. 
 

6) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej 

Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne. c) 

Deklaracja zasad CMRI (Congregationis Mariae Reginae Immaculatae) i liturgia Papieża 

Piusa XII. 
 

7) Bp Mark A. Pivarunas CMRI a) Sedewakantyzm. b) Odpowiedzi na zarzuty wobec 

stanowiska sedewakantystycznego. c) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? d) Różnica między 

gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. e) Sede vacante. Rocznica 

śmierci papieża Piusa XII. f) Papiestwo. 
 

http://www.cmri.org/
http://www.ultramontes.pl/mystici_corporis_encyklika.htm
http://www.ultramontes.pl/mystici_corporis_encyklika.htm
http://www.ultramontes.pl/mystici_corporis_christi.htm
http://www.ultramontes.pl/pius_xii_encyklika_sacra_virginitas.pdf
http://www.ultramontes.pl/pius_xii_encyklika_sacra_virginitas.pdf
http://www.ultramontes.pl/pius_xii_encyklika_sacra_virginitas.pdf
http://www.ultramontes.pl/pius_xii_litterae_encyclicae_sacra_virginitas.pdf
http://www.ultramontes.pl/wielki_tydzien_1957.htm
http://www.ultramontes.pl/wielki_tydzien_1957.htm
http://www.ultramontes.pl/wielki_tydzien_1957.htm
http://www.ultramontes.pl/o_g_lefebvre_osb_mszal_rzymski_1956.htm
http://www.ultramontes.pl/o_postach.pdf
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_ktory_ryt.pdf
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_ktory_ryt.pdf
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_ktory_ryt.pdf
http://www.ultramontes.pl/CMRI.pdf
http://www.ultramontes.pl/CMRI.pdf
http://www.ultramontes.pl/modernisci_nienawracja_zydow.pdf
http://www.ultramontes.pl/deklaracja_zasad_cmri.htm
http://www.ultramontes.pl/deklaracja_zasad_cmri.htm
http://www.ultramontes.pl/Sedewakantyzm.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_odpowiedzi_na_zarzuty.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_odpowiedzi_na_zarzuty.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_odpowiedzi_na_zarzuty.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_vaticanum_ii.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_roznica.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_roznica.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_roznica.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_sede_vacante.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_sede_vacante.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_sede_vacante.htm
http://www.ultramontes.pl/pivarunas_papiestwo.pdf
https://www.materdeiseminary.org/wp-content/uploads/2021/04/04-21-April-Adsum.pd
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8) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Karmić dusze nauką prawdy. b) Papież Pius XII – w 

pięćdziesiątą rocznicę śmierci. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek 

potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna 

ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski 

zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie 

Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje 

zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Cała i nieskalana. 

Musimy zachować integralność wiary katolickiej. 
 

9) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna 

Emmerich o "nowym kościele". 
 

10) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys 

dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem 

istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a 

etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej. 
 

11) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O 

obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach 

heroicznych. 
 

12) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie 

religijne". d) Suarez. 1548 – 1617. e) Tu es Petrus. f) "Poza Kościołem nie ma zbawienia". 
 

13) Msgr. Giovanni Volpi, Biskup Arezzo, Posłuszeństwo Papieżowi i katolicy integralni. 
 

14) M. Maria Dominika CMRI, W 60 rocznicę śmierci papieża Piusa XII. 
 

(Przyp. red. Ultra montes). 
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http://www.ultramontes.pl/omlor_jan_pawel_ii.htm
http://www.ultramontes.pl/omlor_anna_katarzyna.pdf
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http://www.ultramontes.pl/dogmatyka_o_indyferentyzmie.htm
http://www.ultramontes.pl/dogmatyka_o_indyferentyzmie.htm
http://www.ultramontes.pl/dogmatyka_o_wlasnosciach_religii.htm
http://www.ultramontes.pl/tylka_o_cnotach.pdf
http://www.ultramontes.pl/tylka_o_cnotach.pdf
http://www.ultramontes.pl/tylka_o_cnotach.pdf
http://ultramontes.pl/chrystus_mistyczny.pdf
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http://ultramontes.pl/wiara_i_doswiadczenie_religijne.pdf
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