
<<<<<    Papież Benedykt XVI wielokrotnie pokazuje 
własnym przykładem jaką formę ma przyjąć 

Kościół  w sprawie przyjmowania Komunii Św.
 

"Nasz Dziennik": Koniec Komunii na rękę? 

Kościół powinien ponownie rozważyć, czy udzielać Komunii Świętej na rękę, stwierdził 
sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. 
Abp Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don.

     Myślę, że nadszedł czas, by dokonać oceny i rewizji tych praktyk, i jeśli okaże się to 
konieczne, porzucenia ich" - napisał ksiądz arcybiskup we wprowadzeniu do książki 

ks. Bp. Athanasiusa Schneidera z Kazachstanu pt. "Dominus Est: 
refleksje biskupa z Azji Środkowej o Komunii Świętej". 

    Publikacja ukazała się w styczniu w Watykańskiej Księgarni Wydawniczej. We wstępie 
sekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreślił, że "Eucharystia, chleb, który uległ transsubstancjacji 

w Ciało Chrystusa, i wino - w Krew Chrystusa, Bóg pośród nas musi być przyjmowany z bo jaźnią i w postawie pokornej 
adoracji". Jednocześnie zaznaczył, że Sobór Watykański II nigdy nie autoryzował przyjmowania przez katolików Komunii na 

rękę, praktyki, która "była wprowadzana z nadużyciami i pospiesznie w niektórych kręgach", i dopiero potem uzyskała 
przyzwolenie Stolicy Apostolskiej. "Prawdą jest, że jeśli można przyjmować Komunię na język, można ją również przyjmować 

na rękę, bo język i ręka są częściami ciała równymi co do godności", napisał ksiądz arcybiskup. Zaznaczył jednak, iż 
wprowadzanie praktyki udzielania Komunii Świętej na rękę zbiegło się w czasie z początkiem "stopniowego i rosnącego 
słabnięcia nabożnego stosunku wobec najświętszych postaci eucharystycznych". "Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba 

koniecznie pomóc wiernym odnowić żywą wiarę w realną obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi, tak aby 
wzmocnić życie Kościoła i bronić się w jego wnętrzu przed niebezpiecznymi zniekształceniami wiary" - dodał ksiądz arcybiskup. 
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Książka zachęca duchowieństwo i wiernych świeckich do gruntownej refleksji nad istotą i znaczeniem Komunii świętej. 
Przedstawia historyczne uwagi co do sposobu jej przyjmowania, nawiązując w szczególności do okresu niewoli 
sowieckiej. W jej kontekście autor ukazuje świadectwo wiary swej matki Marii i dwóch innych kobiet (Marii Stang, 

Pulcherii Koch), a także sługi Bożego Aleksego Żaryckiego, kapłana i męczennika. 
Świadectwa te zachęcają do refleksji nad własną postawą względem Chrystusa 
Eucharystycznego. 
Prezentowana publikacja stanowi nie tylko historyczny rys, ale także teologiczny 
komentarz, który w nawiązaniu do Tradycji Kościoła uzasadnia trwanie przy 
pewnych praktykach przyjmowania Komunii świętej. 
„Książka ta jest darem Opatrzności dla naszego kraju, który w ostatnich czasach przeżywa okres 
przemian, także w dziedzinie liturgii” 
– zauważa we wstępie biskup drohiczyński Antoni P. Dydycz. 
Lektura ta – w obliczu wciąż pojawiających się nowych propozycji dostosowywania liturgii do 
czasów współczesnych – wydaje się być obowiązkową. Wzbudza w członkach Kościoła 
prawdziwą wiarę, a przede wszystkim uczy ostrożności względem nowych zmian, zachęcając do 
zachowania pierwotnego szacunku do Komunii świętej. 
liczba stron: 77  format: 12 x 18 cm   Cena: 890zł
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Ta książka, jest świadectwem wiary i miłości argentyńskiego  Ks. bp Juan Rodolfo Laise 
wobec Najświętszego Sakramentu. Zgodnie ze swoim sumieniem biskup bronił 
powierzonych sobie wiernych przed umniejszeniem czci w życiu eucharystycznym. 
Książka ta jest też zapisem smutnej historii rewolucji, jaka dokonała się w duchowości 
katolików Zachodu pod koniec lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Zwolennicy Komunii Świętej „do ręki” powołują się na Sobór Watykański II. Trzeba z całą 
mocą podkreślić, że Sobór nigdy nie postulował takiej formy przyjmowania Eucharystii. 
Wyrosła ona, jak dogłębnie pokazuje niniejsze opracowanie, z buntu wobec norm 
liturgicznych i lekceważenia napomnień Stolicy Apostolskiej. Jest też znakiem 
zewnętrznym zmiany, jaka dokonała się w duchowości katolików Zachodu.  
(z przedmowy ks. Marcina Węcławskiego)   liczba stron: 126, format: 143 x 202 mm. cena 27zł 
Te pozycje książkowe można kupić zamawiajac: 
Telefonicznie: 074 664 96 44  w dni robocze, od 9 do 15 
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