Klemens XIII
Dekret Kongregacji Obrzędów „Instantibus” o ustanowieniu liturgicznego święta
ku czci Serca Jezusowego (6 II 1765)
W odpowiedzi na „Memoriał biskupów polskich” z końca 1764 r. zawierający prośbę o ustanowienie
liturgicznego święta ku czci Najświętszego Serca Jezusowego obchodzonego w piątek po oktawie
Bożego Ciała z własną Mszą św. i oficjum brewiarzowym dla Królestwa Polskiego
i rzymskiego Arcybractwa Najświętszego Serca, Klemens XIII 6 II 1765 r. podpisał dekret
Kongregacji Obrzędów zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 26 I 1765 r.
Na prośbę wielu Najprzewielebniejszych Biskupów Królestwa Polskiego o pozwolenie na oficjum i Mszę św. o Najświętszym Sercu Jezusa oraz Arcybractwa pod tym tytułem w Mieście erygowanego, Kongregacja św. Obrzędów odbyta w dniu 2 6 stycznia br.,
doskonale wie, że kult Najświętszego Serca Jezusowego istnieje już prawie we wszystkich
częściach świata katolickiego, przy poparciu ich biskupów rozpowszechniony, a także
często przez Stolicę Apostolską zaszczycony przez tysięczne dekrety odpustowe, udzielane prawie niezliczonym bractwom kanonicznie erygowanym pod wezwaniem Serca Jezusowego, a zarazem rozumie, że przez odprawianie Mszy św. i odmawianie oficjum o nic
innego nie chodzi, jak o uzupełnienie kultu już ustanowionego i o symboliczne odnawianie pamięci o tej Boskiej miłości, z jaką Jednorodzony Syn Boży przyjął naturę ludzką
i stawszy się posłusznym aż do śmierci, powiedział, że daje przykład innym, iż jest cichy
i pokornego serca. Z tych powodów – na przedstawione sprawy przez Jego Em. Przewielebnego ks. Kardynała, Biskupa Sabińskiego, po wysłuchaniu Przew. O. Kajetana Fortiego,
promotora wiary, i po uprzednim odstąpieniu od decyzji z dnia 30 lipca 1729 roku – Kongregacja postanowiła przychylić się do próśb Biskupów Królestwa Polskiego i wyżej wymienionego Arcybractwa w Mieście, by następnie zastanowić się nad odpowiednim wyborem oficjum i Mszy św. celem zaaprobowania. Ten wniosek Kongregacji przeze mnie
jako sekretarza przedstawiony samemu Ojcu Świętemu, papieżowi Klemensowi XIII, Jego
Świątobliwość po przeczytaniu całkowicie zatwierdził dziś, 6 lutego 1765 roku.
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