
INSTRUKCJA O OFIARACH MSZALNYCH  

ORAZ BINOWANIU I TRYNOWANIU MSZY ŚWIĘTEJ 

1. W tym samym dniu kapłanowi wolno raz odprawić lub koncelebrować Eucharystię, z wyjątkiem wypadków, w których 
zgodnie z prawem można ją sprawować kilka razy (KPK, kan. 905 § 1). 

2. Kapłanowi, który brał udział w celebracji Mszy Krzyżma, wolno tego dnia sprawować Mszę Wieczerzy Pańskiej. 
Podobnie wolno odprawić drugą Mszę Świętą:  

a. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego kapłanowi, który brał udział w celebracji Mszy w Noc Paschalną; 
b. kapłanowi koncelebrującemu podczas wizytacji kanonicznej; 
c. kapłanowi koncelebrującemu podczas zjazdu kapłanów (zob. KPK, kan. 905 § 1; OWMR 204).  

3. Wolno celebrować lub koncelebrować trzy Msze Święte tego samego dnia w uroczystość Narodzenia Pańskiego i we 
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych pod określonymi warunkami (por. OWMR 204). 

4. W dni powszednie wolno kapłanowi celebrować drugą, a w niedziele i święta nakazane także trzecią Mszę Świętą, jeżeli 
wymaga tego konieczność duszpasterska.  

5. Zezwala się na binowaną Mszę Świętą jeśli jest ona odprawiana dla chorych, wspólnot zakonnych i dla tzw. małych grup 
formacyjnych. 

6. Z prawa binancji lub trynacji nie powinno się korzystać, jeżeli do danego kościoła przybędzie inny kapłan, który może 
odprawić jedną z Mszy Świętych.  

Intencje mszalne 

7. Po objęciu parafii proboszcz obowiązany jest odprawiać Mszę Świętą za powierzony sobie lud we wszystkie niedziele 
i święta nakazane. Jeżeli nie może ich odprawić wskutek uznanej przez prawo przeszkody, winien to uczynić w najbliższym 
czasie lub zlecić innemu kapłanowi w tym samym dniu (por. KPK, kan. 534 § 1). 

8. Należy odprawić Mszę Świętą, niezależnie od wysokości złożonej ofiary (por. KPK, kan. 948). Zaleca się kapłanom, 
ażeby także nie otrzymawszy ofiary odprawiali Mszę Świętą w intencji wiernych (por. KPK, kan. 945 § 2). 

9. Kapłan jest zobowiązany odprawić wszystkie przyjęte Msze Święte nawet wówczas, gdy z jakichś powodów przepadły 
złożone ofiary (por. KPK, kan. 949). 

10. Przekazanie intencji mszalnych innym kapłanom winno dokonać się zgodnie z kan. 954 i 955 § 1-3 KPK. 

11. § 1. W sprawie tzw. Mszy Świętych zbiorowych obowiązuje dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa Mosiugiter 
z dnia 22 lutego 1991 roku. 

§ 2. Pamiętając, że tzw. Msza Święta zbiorowa stanowi wyjątek, należy uwzględnić następujące zasady: 
1º ofiarodawcy muszą być wcześniej poinformowani o tym, że ofiary przez nich złożone zostaną włączone w jedną tylko 

Mszę Świętą i dobrowolnie na to wyrazić zgodę; 
2º musi być podane do publicznej wiadomości miejsce i godzina odprawienia tej Mszy Świętej; 
3º takie łączenie intencji może mieć miejsce tylko dwa razy tygodniu.  

12. Nikomu nie wolno przyjąć do odprawienia tylu intencji mszalnych, że nie może sam przez rok dopełnić tego 
obowiązku (KPK, kan. 953). 

Stypendia mszalne 

13. Stypendia mszalne przeznaczone są na utrzymanie kapłana i mają charakter dobrowolnej ofiary. 

14. Kapłani przyjmujący ofiary mszalne nie mogą dowolnie dysponować przyjętymi ofiarami. Dopiero po  odprawieniu 
Mszy Świętej stypendium staje się własnością kapłana.  

15. W parafiach, gdzie pracuje kilku kapłanów, obowiązuje tzw. cumulus stypendiów mszalnych. 

16. Stypendia z okazji Mszy Świętych binowanych i trynowanych, oprócz dnia Bożego Narodzenia, należy przekazać 
do Wyższego Seminarium Duchownego, z zachowaniem prawa do przekazania ich kapłanom emerytowanym lub będącym 
w potrzebie. Obowiązek przekazania tych stypendiów dotyczy również zakonników sprawujących urząd proboszcza lub 
wikariusza (por. KPK, kan. 951 § 1). 

17. W przypadku Mszy Świętej zbiorowej, przestrzegając wyżej podanych norm, kapłan zarówno diecezjalny jak 
i zakonny, może zachować dla siebie tylko sumę nieprzekraczającą wysokości zwyczajnego stypendium mszalnego. Ofiarę 
przekraczającą tę kwotę należy przekazać do Wyższego Seminarium Duchownego (zob. KPK, kan. 946 i kan. 951 § 1). 

18. Ofiary zbierane podczas Mszy Świętych, związanych z błogosławieństwem małżeństwa, lub pogrzebem – jeśli są 
przeznaczone na stypendia mszalne – winny być podzielone w wysokości zwyczajowego stypendium. Zabrania się 
odprawienia jednej Mszy Świętej, gdy wysokość tych ofiar przekracza zwyczajowe stypendium mszalne. 

Zapis intencji i stypendiów mszalnych 

19. Przyjęte intencje i ofiary mszalne należy dokładnie zapisać w księdze intencji (liberstipendiorum), która powinna 
zawierać: treść intencji, w jakiej Msza Święta ma być aplikowana, wysokość złożonej ofiary, ewentualny kontakt (telefon lub 
adres) do ofiarodawcy, datę odprawienia Mszy Świętej. 

20. Ponadto proboszcz lub rektor kościoła zobowiązany jest wyodrębnić w księdze intencji mszalnych lub prowadzić 
odrębną księgę Mszy Świętych binowanych, trynowanych i zbiorowych. Na nich także spoczywa obowiązek przekazywania 
stypendiów odnotowanych w wyżej wymienionej księdze do Kurii Diecezjalnej. 



21. Rozliczenie Mszy Świętych binowanych, trynowanych i zbiorowych powinno nastąpić z końcem roku kalendarzowego 
(na jednego kapłana nie może przypaść więcej stypendiów niż mógłby odprawić zgodnie z prawem w ciągu roku). 

22. Liber stipendiorum oraz księga odprawionych Mszy Świętych binowanych, trynowanych i zbiorowych podlega 
sprawdzeniu podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej. 

23. W zależności od przyjętego systemu przekazywania stypendiów mszalnych (tygodniowy bądź miesięczny) należy 
zapisać w księdze intencji notatkę zawierającą informację o tym, że Msze Święte zostały odprawione, a należne stypendia 
przekazane. 

24. Znosi się przeciwne zarządzenia i zwyczaje, nieuregulowane Kodeksem Prawa Kanonicznego. 

 


