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 W odpowiedzi na prośbę J.E. Ks. Bp. Artura G. MIZIŃSKIEGO, Sekretarza Generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski, dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
uwielbienia Boga za wszelkie łaski oraz oddania czci Najświętszej Maryi Pannie – Królowej 
Polski, za jej matczyną opiekę, zarządzam, aby w dniu 11 listopada 2018 r., punktualnie  
o godzinie 12:00 w południe, we wszystkich kościołach i kaplicach naszej Archidiecezji przez 
trzy minuty biły wszystkie dzwony kościelne. Jeśli w danej świątyni Msza święta rozpoczyna 
się o tej godzinie, można przed jej rozpoczęciem można odśpiewać Hymn Państwowy (nie 
może on jednakże zastąpić pieśni na wejście), natomiast na zakończenie wszystkich 
Eucharystii należy odmówić „Modlitwę za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi  oraz po 
błogosławieństwie odśpiewać hymn „Boże, coś Polskę”. 
 Stosownie do przepisów liturgicznych można tego dnia sprawować Mszę z formularza 
„Msza za Ojczyznę lub Miasto” (OWMR, nr 374). Należy wówczas zastosować Kolektę z „Mszy 
za Ojczyznę lub Miasto” (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 145''), natomiast pozostałe 
części formularza należy dobrać zgodnie z istniejącymi możliwościami, czyli dostosować 
teksty tematycznie, a więc dobrać Modlitwę nad Darami i Modlitwę po Komunii np. z „Mszy 
o Zachowanie Pokoju i Sprawiedliwości” (Mszał Rzymski, s. 149’’). W tym przypadku prefacja 
powinna być dobrana tematycznie, np. „O Jedności Kościoła” (nr 85). Można zachować także 
pozostałe teksty z 32. Niedzieli Zwykłej (Modlitwa nad Darami, antyfony, Modlitwa po 
Komunii). Wtedy wybiera się prefację na niedziele zwykłe. Odnośnie do czytań mszalnych 
można wybrać czytania tematycznie z „Mszy o Zachowanie Pokoju i Sprawiedliwości” 
(Lekcjonarz Mszalny, t. VII, s. 298nn) lub wziąć czytania z 32. Niedzieli Zwykłej (OWLM,  
nr 78). Zgodnie z normami ogólnymi zasadniczo stosuje się kolor dnia (okresu), czyli zielony 
(OWMR, nr 347), ale istnieje także możliwość, aby w dni bardziej uroczyste, użyć innego 
koloru okazałych szat liturgicznych (OWMR, nr 346g). Należy jednak pamiętać,  
że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśniła w 2004 r., iż przepis 
ten „dotyczy właściwie szat wykonanych przed wielu laty” i „dla zachowania dziedzictwa 
Kościoła” (Instrukcja Redemptionis Sacramentum, nr 127). Stąd jeśli zmienia się kolor szat, 
powinno się pamiętać, że chodzi o okazałe szaty o wartości historycznej „koloru złotego lub 
srebrnego” (tamże). 
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