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na nowo przypomina i naucza oraz daje publiczne
świadectwo wobec całego Kościoła św. na czym polega
prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie z
duchem Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II.
Słowa Ojca Św. Benedykta XVI do Ciebie: „Proszę wszystkich o odważne i
zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii".
29. 06. 2008r. na rozpoczęcie roku św. Pawła miliony wiernych
zasiadających przed telewizorami było świadkami jak w Watykanie
Ojciec Św. Benedykt XVI podawał wiernym Komunię Św. na
kolanach, bezpośrednio do ust i tylko z rąk kapłana. Nie podawano
natomiast Komunii Św. osobom, które chciały ją przyjąć świętokradzko na rękę. Podobnie było w czasie Święta Bożego Ciała.
Papież w ten sposób przywraca dwutysięczną, nieomylną i
ponadczasową Świętą Tradycję Kościoła - która jak to powiedział
Ojciec Św. Jan Paweł II - na skutek „niedopuszczalnych nadużyć
posoborowych odnośnie Eucharystii" (encyklika Ecclesia de
Eucharystia) została wypaczona! Na Zachodzie spowodowało to
prawie całkowity upadek Kultu Eucharystycznego i ruinę tamtejszego
Kościoła. Ponad 90% katolików utraciło tam wiarę w realną i
rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Mistrz papieskich
ceremonii ks. prałat Guido Marini udzielając w imieniu Ojca Św.
Benedykta XVI wywiadu dla L'Osservatore Romano przypomniał z
wielką mocą, że przyjmowanie Komunii Św. do ust na klęcząco, z rąk
kapłana jest normą ciągle obowiązującą w Kościele. Wg papieskiego ceremoniarza to przyjmowanie
Eucharystii do ust i na klęcząco, jaśniej wyraża prawdę o realnej obecności Chrystusa w Sakramencie
Ołtarza, pogłębia pobożność i poczucie świętości tajemnicy (por. Idziemy Nr 27, 6. 07. 2008r.).
Dlatego Ojciec Św. Benedykt XVI mówi do Ciebie: „Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane
okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii".
Nie bójmy się klękać! Bądźmy posłuszni Ojcu św.! W kościele nigdy nie było zgody ze strony Papieży
na podawanie Komunii Św. na rękę, w postawie stojącej, w dodatku od szafarzy świeckich! Już Papież
Paweł VI zaraz po Vatikanum II w instrukcji Memoriale Domini z dnia 29. 06. 1969 r. potępił te obce
Kościołowi obrzędy, pisząc między innymi: „Zbadawszy prawdę Tajemnicy Eucharystycznej, jej moc
oraz obecność Chrystusa w niej, idąc za wewnętrznym nakazem zmysłu czci wobec tego
Najświętszego Sakramentu, jak też dla pokory, zaprowadzono zwyczaj, że szafarz [kapłan] sam
kładzie cząstkę konsekrowanej Hostii na języku przyjmującego Komunię Św. (...) nie tylko dlatego, że
opiera się on na przekazanym przez Tradycję od wielu wieków zwyczaju, lecz szczególnie dlatego,
że wyraża on szacunek wiernych wobec Eucharystii.
(...) Ponadto przez ten obrzęd, który należy uważać za przekazany przez Tradycję, zabezpieczone jest,
że Komunia Św. rozdzielana jest z należną jej czcią, pięknem i godnością, oraz że Postacie
Eucharystyczne, w których jest obecny w jedyny sposób substancjalnie i trwale cały i niepodzielny
Chrystus, Bóg i Człowiek, ochraniane są przed wszelkim niebezpieczeństwem profanacji.
Przy tym zaznacza się, że zmiana sprawy tak znaczącej, opartej na starożytnej i czcigodnej Tradycji,
dotyczy nie tylko dyscypliny kościelnej, lecz samej wiary w Eucharystię. Dlatego Stolica Apostolska
napomina biskupów, kapłanów i wiernych z całą stanowczością, aby przestrzegali obowiązujące i na
nowo potwierdzone prawo, (...) ze względu na wspólne dobro samego Kościoła" (tamże).

