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PISMO KONGREGACJI DOKTRYNY WIARY
SKIEROWANE DO ORDYNARIUSZÓW W ZWIĄZKU 
Z ZAMIESZCZONYM WYŻEJ WYJAŚNIENIEM

Prot. N. 839/66 RZYM, 28 marca 1972

EKSCELENCJO I
Mam przyjemność przesiać tekst „Deklaracji broniącej wiary w tajemnice 
Wcielenia i Trójcy Przenajświętszej przed niektórymi współczesnymi błę 
dami” — co dopiero ogłoszonej przez Kongregację boktryny Wiary — i jed 
nocześnie usilnie prosić o szczególne zwrócenie uwagi na to, o czym jest 
mowa w końcowej części „Wyjaśnienia”, a mianowicie w n. 7.

Niech mi wolno będzie skorzystać z okazji, by przypomnieć słowa Soboru 
Watykańskiego II, w których biskupi są nazwani „autentycznymi czyli upo 
wa nionymi przez Chrystusa nauczycielami... świadkami boskiej i katolickiej 
prawdy” ( Konst. dogm. „Lumen gentium”, n. 25). Ten bardzo wzniosły obo 
wiązek jest wykonywany w ró ny sposób nie tylko względem wiernego ludu 
lecz tak e studiujących i nauczających teologii, poniewa  teologia musi się 
opierać, jako na trwałym fundamencie, na napisanym słowie Bo ym łącznie 
z Trójcą świętą (por. Konst. dogm. „Dei Verbum”, n. 24).

W zakres tego obowiązku wchodzi równie  uprzednia ocena tekstów ogła 
szanych drukiem, w których rozwa a się lub publikuje sprawy doktrynalne. 
Mo naby zapobiec łiiemałym trudnościom, czy ich uniknąć, gdyby Ordyna 
riusze miejsca zezwalali na drukowanie tylko takich pism, które wyjaśniają 
naukę.

Przekazując to łączę wyrazy głębokiego szacunku

oddany w Panu
• Franciscus Card. Seper, Praef.

INSTRUKCIA KONGREGACJI SAKRAMENTÓW 
NA TEMAT UŁATWIANIA W NIEKTÓRYCH WYPADKACH 
PRZYJMOWANIA KOMUNII SAKRAMETALNEJ

(L'Osservatore Romano, z 30. III. 1973, s. 1).
\  '■

Testament nieskończonej miłości, jaki pozostawił Chrystus Pan Kościołowi, 
swojej Oblubienicy, a mianowicie niewypowiedziany dar Eucharystii — naj 
większy ze wszystkich — domaga się, by tak wielka tajemnica była coraz 
bardziej zgłębiana i by coraz obficiej czerpano z jej zbawczej mocy. Z tej 
racji Kościół — mając na uwadze rozwój pobo ności względem Eucharystii,
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która jest fundamentem i centrum chrześcijańskiego kultu — niejdnokrotnie 
w y d aw a ł odpow iedn ie  p rzep isy  i po yteczne dokumenty, kierując się przy 
tym gorliwością i troskliwością duszpasterską.

Obecnie współczesne warunki zdają się postulować stworzenie szerszych 
mo liwości w przyjmowaniu Komunii św., zachowując oczywiście zawsze 
szacunek nale ny tak wielkiemu sakramentowi.1) Chodzi zaś w tym wszyst 
kim o to, by wierni, uczestnicząc w sposób pełniejszy w Ofierze Mszy, ochot 
niej i bardziej czynnie łączyli się z Bogiem oraz słu yli dobru Kościoła 
i ludzi.

Na pierwszym miejscu nale y zatroszczyć się o to, a eby ze względu na 
brak szafarzy Komunii św. p rzy jm o w an ie  Je j nie stało się niemo liwe lub 
utrudnione. Następnie chodziło o to, by chorzy ze względu na prawo doty 
czące postu eucharystycznego, którego nie mogliby zachować, chocia  jest 
ju  bardzo złagodzony, nie byli powstrzymywani od tak wielkiej pociechy 
duchowej czyli od przyjmowania Komunii. Wrszcie wydało się rzeczą wska 
zaną w niektórych wypadkach zazwolić w iernym , gdy o to proszą, na godne 
przyjęcie Komunii po raz drugi tego samego dnia.

Z tej to racji, uwzględniając prośby niektórych Konferencji Biskupich, 
zestają wydane następujące przepisy:

1) dotyczące nadzwyczajnych szafarzy udzielania Komunii;
2) poszerzające mo liwość przyjmowania Komunii dwa razy tego samego 

dnia; *
3) łagodzące post eucharystyczny w odniesieniu do osób chorych i star 

szych;
4) na temat nabo eństwa i szacunku względem Najśw. Sakramentu, ile 

kroć chłeb eucharystyczny jest składany na rękę wiernych.

I

NADZWYCZAJNI SZAFARZE UDZIELANIA KOMUNII SW.

Ró ne są okoliczności, w których dostrzega się brak szafarzy Komunii 
eucharystycznej:

— podczas Mszy, z racji licznego udziału wiernych lub te  szczególnej 
trudności związanej z osobą celebransa;
---------------- •

») Cfr. Conc. Trid. Sess. 13, D ecretum  de SS. .Eucharistiae Sacram ento, cap. 7; 
Denzt 880 (1646—1647): ,,Si non decet ad sacras ullas funciones quem piam  accedere 
nisi sancte, certe, quo magis sanctitas e t d ivinitas caelestis huius sacram enti viro 
Christiano com perta est, eo diligentius cavere ille dehet, ne absque m agna reve 
ren tia  et sanctitate  ad id percipiendum  accedat, praesertim  cum illa plena form idinis 
verba apud Apostolum legam us: Qui m anducat e t bibit indigne, iudicium  sibi m anducat 
et bibit non diiudicans corpus Domini (1 Cor 11, 29). Quare com m unicare volenti 
revocandum  est in m em oria eius p raeceptum ; P robet autem  seipsum  homo (1 Cor 11, 
28). Ecclesiastica autem  'consuetudo declarat, eam probationem  necessariam  esse, ut 
nullus sibi conscius peccati m ortalis, quantum vis sibi contritus v ideatur, absque 
praem issa sacram ental! confessione ad sacram  Eucharistian  accedore debeat. Quod 
a C hristianis omnibus, etiam  ab iis sacerdotibus, quibus e s  efficio incubuerit cele 
brare , haec sancta Synodus perpetuo servandum  esse decrevit, modo non desit, illis 
copia confessarii. Quod si necessitate u rgente sacerdos absque praevia confessione 
celebraverit, quam  prim um  co n fitea tu r”. S. Congr. Concilii, Sacra T riden tina  Syno 
dus, 20 Dec. 1905; A.A.s, 38, 1905—1900, pp. 100—400. S. Congr. D octrinae Fidei, Normae 
pastorales circa absolptionem  sacram entalem  generali modo Im pertiendam , 31 iulii 1972, 
Norma I: A.A.S. 64, 1972, p. Sttl.
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— poza Mszą św. gdy ze względu na odległość miejsca trudno jest przy 
nieść Komunię, zwłaszcza na sposób Wiatyku, chorym znajdującym się w nie 
bezpieczeństwie śmierci — ewentualnie ze względu na du ą liczbę chorych, 
głównie w szpitalach lub podobnych instytucjach, potrzeba wielu szafarzy.

Aby zatem wierni, znajdując się w stanie łaski i kierując się właściwą 
i pobo ną intencją pragną uczestniczyć w świętej uczcie, nie byli pozbawieni 
tej sakramentalnej pomocy i pociechy, wydało się Papie owi rzeczą słuszną 
ustanowić nadzwyczajnych szafarzy, którzy by mogli sobie oraz innym wier 
nym udzielić Komunii, z zachowaniem określonych ni ej warunków:

I. Ordynariusze miejsca otrzymują władzę, na podstawie której mogą 
zezwalać — w pojedynczych wypadkach, na pewien okres czasu lub, gdy 
przynagla konieczność, na sposób stały — odpowiedniej osobie, imiennie 
wybranej, a eby mogła jako szafarz nadzwyczajny udzielić Komunii św. 
sobie, innym wiernym oraz zanosić ją chorym pozostającym w domu, ilekroć:

a) nie ma kapłana, diakona i akolity;
b) wymienieni wy ej nie mogą udzielać Komunii św. z powodu wyko 

nywania innej posługi duszpasterskiej, braku zdrowia lub starości;
c) liczba wiernych przystępujących do Komunii jest tak wielka,  e od 

prawianie Mszy lub rozdzielanie Eucharystii poza Mszą zbytnio by się prze 
ciągnęło.

II. Ordynariusze miejsca posiadają władzę upowa niania poszczególnych 
kapłanów, pełniących święte posługiwanie, a eby mogli wyznaczyć odpowied 
nią osobę do udzielania Komunii św. w wypadku prawdziwej konieczności.

III. Wspomniane powy ej uprawnienia ordynariusze miejsca mogą de 
legować biskupom pomocniczym, wikariuszom biskupim i delegatom biskupim.

IV. Przez osobę odpowiednią, o której mowa w nn. I i II rozumie się: 
lektora, alumna wy szego Seminarium, Zakonnika, zakonnicę, katechistę, wier 
nego mę czyznę lub kobietę — z zachowaniem określonej tu kolejności, którą 
jednak mo e zmienić Ordynariusz miejsca według roztropnego uznania.

V. W kaplicach wspólnot zakonnych obojga płci, funkcja rozdzielania Ko 
munii w okolicznościach, o których umowa w n. I, mo e być słusznie po 
wierzana przeło onemu, nie posiadającemu święceń lub przeło onej, ewen 
tualnie ich zastępcom.

VI. Wypada, aby osoba odpowiednia, wybrana imiennie przez ordynariu 
sza miejsca do udzielania Komunii św., oraz osoba, o której mowa w n. II, 
wyznaczona przez upowa nionego do tego kapłana, otrzymała zlecenie — gdy 
czas na to pozwala — zgodnie z obrzędem dołączonym do niniejszej instrukcji. 
Komunii św. ma udzielać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

Poniewa  uprawnienia, o których tu mowa, mają na uwadze jedynie dobro 
duchowe wiernych i odnoszą się do wypadków prawdziwej konieczności — 
niech przeto kapłani pamiętają o tym,  e przez nowe przepisy nie zostają 
wcale zwolnieni z obowiązku udzielania Boskiej Eucharystii wiernym prawnie 
o to proszącym, a zwłaszcza zanoszenia jej chorym.

Wierny, szafarz nadzwyczajny, odpowiednio przygotowany, winien wyró  
niać się dobrym  yciem chrześcijańskim, wiarą i obyczajami. Aby zaś zaw 
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sze był zdolny do wypełniania tak wa nej funkcji, powinien pogłębiać na 
bo eństwo do Najśw. Sakramentu i starać się świecić przykładem nabo eństwa 
i czci względem Sakramentu Ołtarza wobec innych wiernych. Nie wolno do 
konywać takiego wyboru, który by mógł wywołać zdziwienie u wiernych.

II

ZWIĘKSZENIE MO NOŚCI PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW.
DRUGI RAZ W TYM SAMYM DNIU

W ed ług o bow iązu jącej obecnie  dyscypliny  w ie rn i m ogli p rzy s tąp ić  do K o 
munii św. drugi raz tego samego dnia w następujących wypadkach:

— wieczorem w sobotę lub dzień poprzedzający Święto nakazatiCi gdy 
pragną wtedy zadośćuczynić obowiązkowi uczestniczenia we Mszy św. cho 
cia by rano byli ju  u Komunii św.2)

— podczas drugiej Mszy św. wielkanocnej i jednej ze Mszy odprawia 
nych w Bo e Narodzenie, chocia  ju  byli u Komunii podczas Mszy wigilii 
paschalnej lub Mszy odprawianej w noc Bo ego Narodzenia.8)

— równie  na Mszy Wieczerzy Pańskiej w W. Czwartek, chocia  ju  byli 
u Komunii podczas Mszy Krzy ma.4)

Poniewa , oprócz wyliczonych wy ej okoliczności są jeszcze inne podobne, 
zalecające przyjmowanie Komunii po raz drugi tego samego dnia, stąd trzeba 
tu sprecyzować dokładniej racje nowego zezwolenia.

Zasada, którą troskliwa Matka Kościół wprowadził na podstawie wiekowej 
tradycji przyjął jako normę kanoniczną, na podstawie której wierni mogą 
tylko raz dziennie przystępować do Komunii, pozostaje nienaruszona i nie 
pozwala się jej naruszać jedynie z pobo ności. Jakiemuś nieroztropnemu pra 
gnieniu powtarzania Komunii trzeba przeciwstawić to,  e tym większa jest 
moc sakramentu, przez którą cnoty wiary, miłości oraz pozostałe otrzymują 
pokarm, są wzmacniane i wyra ane, z im większą pobo nością przystępuje 
ktoś do stołu Pańskiego.6) Jest bowiem rzeczą konieczną',  eby wierni prze 
chodzili od sprawowania liturgii do uczynków miłości, pobo ności i apostolatu 
i w ten sposób ,,w  yciu i obyczajach zachowywali to, co otrzymali przez 
wiarę i sakrament”.8)

Mogą jednak zaistnieć okoliczności,  e wierni, którzy w danypa dniu 
przyjęli ju  Komunię, lub nawet kapłani, którzy ju  odprawiali Mszę, będą 
uczestniczyli we wspólnym odprawianiu. W związku z taką sytuacją ustala 
się.  e w następujących wypadkach wolno po raz drugi przyjmować Ko 
munię:

U Cfr. Conar Rituum . Instr. E ucharistieunt m ysterium . 25 m aii 1087. n. 28: AAS 50. 
1967, p. 557.

’) Cfr. Ibid., 1 e.
*) Cfr. ibid. 1 c.; S. Congr. Rituum , Instr. „inter Oecumenicl”, 26 sept. 1964, n. 60;

AAS 56, 1964, p. 891; Instr. „Tres abhinc, annos” , 4 m ali 1967, n. 14; AAS 59, p. 445.
s) Cfr. S ThomaR Summa Theol. III q. 79, a. 7 ad 3 et a. 8 ad 5.
•) S. Congr. Rituum , Instr. „Eucharistlcum  m ysterium ”, 25 m aii 1987, n. 13; AAS

59,* 1667, p. 549.
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ś. We Mszach obrzędowych,7) w czasie których udziela się Sakramentów 
Chrztu, Bierzmowania, Namaszczenia choryęh, Święceń ,i Mał eństwa oraz 
we Mszy podczas której udziela się Pierwszej Komunii św.;

2. we Mszach konsekracji kościoła lub ołtarza, profesji zakonnej, udzie 
lania „misji kanonicznej”;

3. w następujących Mszach za zmarłych: pogrzebowej, po otrzymaniu 
wiadomości o śmierci, w związku z ostatecznym pochowaniem zmarłego, 
w dniu pierwszej rocznicy;

4. we Mszy głównej odprawianej w kościele katedralnym lub parafial 
nym w uroczystość Bo ego Ciała oraz w dniu wizytacji pasterskiej; we 
Mszy odprawianej przez wy szego przeło onego zakonnego z okazji wizy 
tacji kanonicznej, specjalnych spotkań lub odbywania kapituły;

5. podczas Mszy głównej w czasie kongresu eucharystycznego lub ma 
ryjnego, międzynarodowego lub krajowego, regionalnego lub diecezajlnego;

6. w czasie Mszy głównej odprawianej podczas zjazdu (spotkania) piel 
grzymki lub misji;

7. w związku z udzielaniem Wiatyku. Podczas tej czynności liturgicznej 
Komunii św. mo na udzielić domownikom i przyjaciołom chorego, którzy 
są wtedy obecni.

8. Oprócz wy ej wymienionych sytuacji, ordynariuszom miejsca wolno 
zezwalać w poszczególnych wypadkach na przyjęcie po raz drugi Komunii 
św. w tym samym dniu, ilekroć uwa ają,  e takie przyjęcie Komunii św. 
jest uzasadnione ze względu na rzeczywiście szczególne okoliczności, zgod 
nie z przepisami tej Instrukcji,

III

ZŁAGODZENIE PRZEPISÓW O POŚCIE EUCHARYSTYCZNYM 
W STOSUNKU DO OSÓB CHORYCH I STARSZYCH

Najpierw potwierdza się i utrzymuje w mocy zasadę,  e wierny nie jest 
związany  adnym prawem postu eucharystycznego, gdy przyjmuje Wiatyk 
w niebezpieczeństwie śmierci.8) Ponadto pozostaje w mocy zezwolenie pap. 
Piusa XII, na mocy którego „chorzy, chocia  nie le ą, mogą przyjmować 
bez ograniczenia czasu przed Mszą św. lub przed przyjęciem Komunii św. 
napój i)ie alkoholowy oraz lekarstwo zarówno płynne jak i stałe”.0)

Je eli idzie o pokarmy i napoje przyjmowane jako po ywienie, to trzeba 
mieć na uwadze czcigodną tradycję, na podstawie której Eucharystia winna 
być przyjmowana — jak mówi Tertulian 1°) — „przed jakimkolwiek pokar 
mem”, by w ten sposób zaakcentować wzniosłość sakramentalnego pokarmu.

Dla podkreślenia godności sakramentu i wzbudzenia radości z powodu 
przyjścia Pana, jest rzeczą wskazaną wprowadzić chwilę milczenia i zasta-

’) Cir. M issale Romanum, Institu to  generalis Missalis Romani, n. 329, a, ed. typ. 
1970, p. 90.

«) Cfr. CIC, Can. 858 § 1.
») L itterae  Opostolieae m otu proprio datae „Sacram  Com munionem ” , 19 m artii 1557, 

n. 4: A AS 49, 1957, p. 178.
«) Ad. uxorem , 2. 5; PL 1. 1408
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nowienia przed przyjęciem Komunii św. W odniesieniu zaś do chorych wy 
starczającym znakiem pobo ności i oddania będzie to, gdy przez krótki me 
ment zastanowią się nad tą wielką tajemnicą. Czas postu eucharystycznego, 
czyli powstrzymania się od pokarmów lub napoju alkoholowego ogranicza się 
do mniej więcej piętnastu minut dla:

1. chorych przebywających w szpitalach lub domach .chocia by nie le eli 
w łó ku;

2. wiernych w bardziej podeszłym wieku, czy to pozostających we włas 
nym domu z powodu starofci, czy te  przebywających w domach opieki 
społecznej; % •

3. kapłanów chorych, chocia by nie le eli w  łó ku, lu b  w  podesz łym  w ieku , 
którzy chcą bądź to odprawiać Mszę, bądź te  przyjąć Komunię świętą;

4. dla osób usługujących chorym lub starcom lub te  bliskich, pragną 
cych razem z nimi przystąpić do Komunii św,, ilekroć nie mogą bez niedo 
godności zachować postu jednogodzinnego.

IV

CZEŚĆ I SZACUNEK WZGLĘDEM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 
GDY CHLEB EUCHARYSTYCZNY JEST PODAWANY WIERNEMU 

NA RĘKĘ

Od czasu promulgowania Instrukcji „Memoriale Domini” — wydanej przed 
trzema laty — niektóre Konferencje Biskupie uzyskały od Stolicy Apostol 
skiej upowa nienie zezwalania, aby szafarze Komunii św. mogli kłaść Chleb 
eucharystyczny na ręce wiernych. Jak jednak zaznacza wspomniana Instruk 
cja „przepisy kościelne oraz pisma Ojców dostarczają licznych świadectw,  e 
względem Najśw. Eucharystii okazywano jak największy szacunek” 1!) co na 
le y i dziś zachować. Zwłaszcza w tym sposobie udzielania Komunii św. 
trzeba dokładnie wziąć pod uwagę pewne momenty, które podsuwa samo 
doświadczenie.

Szczególną pilność i troskę nale y ujawnić zwłaszcza gdy chodzi o par 
tykuły, jakie mogą ewentualnie oddzielić się od hostii, Dotyczy to zarówno 
szafarza, jak i wiernego, przy udzielaniu Komunii przez poło enie postaci 
Chleba na rękę przyjmującego.

W związku z wprowadzeniem praktyki udzielania w ten sposób Komunii 
konieczne jest przygotowanie czyli katecheza na temat nauki katolickiej 
o rzeczywistej i stałej obecności Chrystusa pod postaciami eucharystyczny 
mi, jak równie  o szacunku, jaki nale y się temu Sakramentowi.12)

Wiernych nale y pouczać,  e Jezus Chrystus jest Zbawicielem i  e na 
le y Mu się obecnemu pod postaciami sakramentalnymi, najwy szy kult

u) s. Congr. Pro Cultu Divino, Inst. „Memoriale Domini”, 20 maii 1989; AAS 81, 
1969, p. 542, quae adhuc vigere pergit.

•2) Cfr, Cone. Vat, IX, Const, de Sacra L iturgia, Sacrosanctum  Concillium, n, 7; 
AAS, 56, 1964, pp. 100—101; S. Congr. Rituum , Instr. „Eucharisticum  m ysterium ”, 25 m aii
1807, n. 9: AAS 59, 1967, in qua legitur: .....quodvis p raecaveatur periculum , ne reve-
.rentiae defectus vel falsae de SS. ma E ucharistia opiniones irrep an t in anim os” : 
AAS 63, 1959, p 545.
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adoracji, który przysługuje Bogu. Trzeba następnie zwracać wiernym uwa 
gę na to,  eby po przyjęciu Eucharystii nie pomijali szczerego i właści 
wego dziękczynienia., odpowiednio do mo liwości ka dego stanu i zajęć.1’)

Wreszcie, aby przystępowanie do stołu Pańskiego było naprawdę godne 
i owocne, nale y wiernym w ten sposób naświetlić płynące stąd dobra i owo 
ce, tak dla pojedynczych osób jak i społeczności, by postawa rodzinna (przy 
przyjmowaniu Eucharystii) wyra ała mo liwie największy szacunek, pogłę 
biała miłość względem Ojca Rodziny dającego „chleb powszedni” “ ) i pro 
wadziła do zjednoczenia z Chrystusem, w którego Ciele i Krwi uczestni 
czymy.15)

Ojciec św. pap. Paweł VI zatwierdził powy szą Instrukcję swoim auto 
rytetem i nakazał ogłosić, zarządzając,  e wchodzi w  ycie z dniem ogło 
szenia.

Dan w Rzymie w Siedzibie Kongregacji Sakramentów, dnia 20 stycznia 
1973 r.

A. Kard. Samorć 
Prefekt

t  I. Casoria, 
Sekretarz

ŚW. KONGREGACJA NAUKI WIARY
14

D E K R E T
O POGRZEBIE KOŚCIELNYM

Ojcowie Świętej Kongregacji dla Nauki Wiary na plenarnych posiedze 
niach w dniach 14—15 listopada 1972 roku postanowili o pogrzebie kościel 
nym: nie nale y zabraniać egzekwii jawnym grzesznikom, je eli przed śmier 
cią dali jakieś oznaki pokuty i je eli nie ma publicznego zgorszenia dla 
innych wiernych.

Ojciec św. Paweł VI na audiencji dnia 17 listopada 1972 roku ni ej pod 
pisanemu Prefektowi udzielonej, powy ej opisaną decyzję Ojców, uniewa 
 niając — o ile to jest potrzebne — przepis kan. 1240 § 1 i jakiekolwiek 
inne zarządzenia, przyjął do wiadomości .zatwierdził i kazał ogłosić.

Franciszek kard. Seper 
prefekt

t  Hieronim Hamer 
Arcybiskup tyt. Loreński

sekretarz
») Paulus VI, Alloc. „Membris Consilii” i „Eucharisticis ex om nibus Nationibus eon- 

ventibus m oderandis” : AAS 64, 1972, p. 287.
i<) Cfr. Lc 11, 3.
,B) Cfr. Hebr. 2, 14.
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