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ROZPORZĄDZENIE
W SPRAWIE MSZY ŚWIĘTYCH BINOWANYCH I TRYNOWANYCH
W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina – w Instrukcji
Redemptionis sacramentum – że „Biskup diecezjalny, pierwszy szafarz tajemnic Bożych
w powierzonym mu Kościele partykularnym jest organizatorem, promotorem i stróżem
całego życia liturgicznego” (n. 19). „Jego obowiązkiem jest regulować, kierować,
stymulować, a niekiedy nawet karcić, i w ten sposób pełnić święte funkcje powierzone mu
w momencie otrzymania sakry biskupiej dla budowania swej trzody w prawdzie
i świętości” (n. 22).
Działając w tym duchu, w nawiązaniu do kan. 905 § 1 i § 2 Kodeksu Prawa
Kanonicznego, niniejszym zezwalam na:
I.

Binację Mszy św.
1. Na jedną binację dla wszystkich parafii w następujące dni:
a. niedziele i święta nakazane, w tym również cywilnie zniesione; ponadto
w przypadku rzeczywistej konieczności duszpasterskiej zezwalam na dodatkowe binacje w tych dniach,
b. w I piątek miesiąca i uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
c. w dni powszednie, jeżeli zaistnieje potrzeba celebrowania Mszy św.
pogrzebowej lub ślubnej,
d. w soboty i dni przedświąteczne (świąt nakazanych); jeżeli jednak w parafii
pracuje więcej niż jeden kapłan, wówczas z binacji tej wolno korzystać tylko
wtedy, gdy celebruje się Mszę św. wieczorną również w innym kościele,
np. filialnym.
2. Na jedną binację – poza niedzielą i świętem nakazanym – dla parafii, w których
pracuje tylko jeden kapłan:
a. raz w tygodniu, na Mszę św. szkolną,
b. w uroczystość Patrona parafii,
c. w uroczystości głównych Patronów Polski i Archidiecezji, tzn. 23 kwietnia,
3 maja, 8 maja, 24 czerwca, 16 października,
d. ponadto w dniach: 8 marca, 19 marca, 25 marca, 1 maja, 26 sierpnia,
18 września i 31 grudnia,
e. w Środę Popielcową, w dni dawnej oktawy Bożego Ciała, w dni wieczystej
adoracji Najświętszego Sakramentu,
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f. w I soboty miesiąca i we wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
3. 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 świątyni. Zaleca się, by
łączyć takie celebracje z świętami kościelnymi oraz z szczególnie ważnymi dla
chorego okolicznościami, jak rocznice, jubileusze, udzielanie Sakramentu
Chorych, itp. Z prawa binacji w tych okolicznościach nie można korzystać
częściej, jak raz w miesiącu. Fakt celebrowania Mszy świętej w mieszkaniu
osoby chorej należy odnotować w księdze odwiedzin chorych danej parafii.
4. Każdy kapłan, na mocy prawa, może korzystać z binacji w dniu Wielkiego
Czwartku, Niedzieli Wielkanocnej chociaż koncelebrował w noc paschalną,
a także gdy koncelebruje: z okazji wizytacji pasterskiej, dni skupienia
i rekolekcji kapłańskich, z okazji pogrzebu innego kapłana, osoby zakonnej,
rodziców i rodzeństwa kapłana.

II.

Trynację Mszy św.
5. Na jedną trynację dla każdej parafii w niedzielę i święta nakazane i cywilnie
zniesione.
6. Na drugą trynację w te dni w parafiach, w których zaistnieje prawdziwa
konieczność w okresie wakacyjnym, to jest od 01 lipca do 31 sierpnia każdego
roku.
7. We wszystkich innych wypadkach, poza wyżej wymienionymi, nawet gdy
zaistnieje słuszna przyczyna kilku binacji lub trynacji w niedziele i święta,
należy postarać się o oddzielne zezwolenie. Termin „słuszna przyczyna”, którym
posługuje się kan. 905 § 2, oznacza stan, który zmusza parafię, by – ze względu
na liczebność miejscowej wspólnoty, zwiększyła ilość Mszy św. celebrowanych
w niedziele i święta nakazane. Nie jest natomiast taką przyczyną przyjęcie
większej ilości intencji mszalnych na dany dzień, ani też prośba o ich przyjęcie.
Praktycznie: parafia winna przyjmować na konkretny dzień maksymalnie taką
liczbę intencji, jaka odpowiada dziennemu grafikowi Mszy św. w miejscowej
świątyni. Wszelkie zalążki niewłaściwych praktyk w tym przedmiocie, należy
szybko zlikwidować.
8. Na sprawowanie czwartej Mszy św. w niedziele i święta nakazane kapłan musi
uzyskać pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.
9. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisu kan. 905 § 1 Kodeksu Prawa
Kanonicznego, który stwierdza, że: „Z wyjątkiem wypadków, w których zgodnie
z prawem można kilka razy celebrować lub koncelebrować Eucharystię w tym
samym dniu, nie wolno kapłanowi więcej niż raz sprawować w ciągu dnia”.
10. Z prawa binacji, trynacji lub kwadrynacji nie można korzystać, jeżeli na terenie
parafii jest inny kapłan, który bez przeszkód wyraża gotowość przyjścia
z pomocą miejscowym duszpasterzom.
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III. Stypendia mszalne z okazji binacji i trynacji:
11. Zobowiązuję wszystkich kapłanów Archidiecezji do ścisłego przestrzegania
stosownych przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczących stypendiów
mszalnych, zawartych w kan. 945 – 958. Przestrzegać należy również
przedmiotowych postanowień Synodu Archidiecezji Wrocławskiej: „Kapłan
sprawujący za zezwoleniem ordynariusza miejsca więcej Mszy św. w jednym
dniu, może dla siebie zatrzymać tylko jedno stypendium (por. kan. 951 § 1)”.
Ofiarę związaną z Mszą św. trynowaną w niedziele i święta kapłani mogą
zatrzymać dla siebie, włączając ją do kumulusu. Stypendium z tytułu Mszy św.
binowanej w niedziele i święta kapłan może również zatrzymać dla siebie,
wówczas jednak spoczywa na nim obowiązek sprawowania, w dowolnym dniu
tygodnia, jednej Mszy św. „ad mentem ordinarii”; stypendia zaś za binacje w dni
powszednie – należy wpłacać do kasy Metropolitalnego Wyższego Seminarium
Duchownego. Może się zdarzyć, że kapłan binuje lub trynuje bez stypendium
(nikt nie zamawiał intencji), wówczas celebruje on „ad mentem ordinarii”.
Liczbę tak celebrowanych Mszy św. należy, co miesiąc, zgłosić – przez
miejscowego dziekana – ordynariuszowi. Mszą św. binowaną można spełnić
obowiązek celebrowania Mszy św. za zmarłego papieża, biskupa lub kapłana
Archidiecezji, w intencji (pięć) na potrzeby misji oraz w intencji zmarłych
rodziców i rodzeństwa (zob. Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985 – 1991,
s. 412-413).
12. Z ofiar składanych na Msze św. zbiorowe, celebrującemu wolno zatrzymać
jedynie ofiarę w wysokości jaką wierni zwykli składać z okazji Mszy św.
celebrowanej w niedzielę. Sumę przekraczającą to stypendium, w połowie
przeznacza się do kasy parafialnej, zaś połowę należy przesłać do kasy Kurii
Metropolitalnej (por. dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa w sprawie tzw.
intencji zbiorowej, art. 3 § 1 i § 2).
13. W przypadku korzystania z prawa binacji i trynacji przez duchownych, którzy
nie są zatrudnieni w parafii (np. rezydenci i goście, w tym także zakonnicy),
obowiązują również podane wyżej zasady.
Rozporządzenie niniejsze ogłaszam jako zobowiązujące aż do odwołania.
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