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fessionis religiosae ritum  p e rti
nent.

4. Prom issionis emissio actus 
est com m unitati praesertim  se r
vatus; nam  prom issio eo in prim is 
specta t u t candidatus v itam  re li
giosam experia tu r et Institu to  pro
betur. Ideoque ritus congrua so
b rie ta te  est persolvendus.

tego, co na mocy praw a lub daw 
nego zwyczaju należy do obrzędu 
profesji zakonnej.

4. Złożenie przyrzeczenia jest 
czynnością przew idzianą przede 
w szystkim  dla w spólnoty; P rzy
rzeczenie bowiem to ma najp ierw  
na uwadze, by kandydat dłużej 
przygotowywał się do życia za
konnego i dłużej był badany przez 
dany in sty tu t zakonny. S tąd też 
obrzęd w inien być dokonany z za
chowaniem  odpowiedniej prostoty.

76.

INSTRUKCJA KONGREGACJI DLA SPRAW KULTU BOŻEGO 
poszerzająca m ożliw ość udzielania K om unii pod dw iem a postaciam i

INSTRUCTIO DE AM PLIORE FACULTATE SACRAE COMMUNIONIS 
SUB UTRAQUE SPECIE ADMINISTRANDAE 

(Osservatore Romano, 3. IX. 1970, s. 3)

Sacra-mentali Com munione f i
deles perfectius inseri in cele
brationem  eucharisticam  universa 
trad itio  Ecclesiae docet. Hoc enim  
modo Sacrificii eucharistici plene 
fiun t participes, id est non ta n 
tum  fide et ex terna precatione, 
neque Christo super a lta re  oblato 
sese sp iritua li tan tum  modo affectu 
iungentes, sed etiam  Eum  ipsum  
sacram entaliter sumendo, u t sibi 
sanctissim i huius Sacrificii fru c 
tum  com parent uberiorem .

Quo autem  clarius plenitudo 
signi in convivio eucharistico f i
delibus p a te re t ,1 firm is principiis 
dogm aticis a Concilio Tridentino 
sta tu tis, quibus docetur etiam  sub 
a lte ra  specie to tum  atque in te 
grum  C hristum  verum que sacra
m entum  sum i,2 Sacrosanctum  Oe- 
sum enicum  Concilium  V aticanum  
II censuit ut, quibusdam  in casi-

Cała tradyc ja  kościelna zgodnie 
naucza, że w ierni przez sa k ra 
m entalną K om unię w łączają się 
do doskonałej w  spraw ow anie 
Eucharystii. W ten  bowiem sposób 
s ta ją  się w  pełni uczestnikam i 
Ofiary Eucharystycznej, a więc 
nie tylko w iarą i zew nętrzną m o
dlitwą, oraz nie tylko duchowo 
łączą się z Chrystusem  ofiarow a
nym  na ołtarzu, lecz także p rzy j
m ują Go sakram entalnie, aby 
otrzym ać obfitszy owoc te j N aj
świętszej Ofiary.

Żeby jednak  w czasie uczty 
eucharystycznej jaśniej u jaw niała 
się w iernym  pełnia z n a k u 1 —
przy zachow aniu w  mocy zasad 
dogmatycznych określonych przez 
Sobór Trydencki, k tóry  naucza, że 
także pod jedną tylko postacią 
przyjm uje się w  pełni całego 
C hrystusa i praw dziw y sa k ra 
m ent 2 — Powszechny Sobór W a-

1 Cf. In stitu tio  generalis M issalis romani, η. 240.
2 Cf. Cone. Trid., Sess. XXI, Decr. de C om m unione eucharistica, 

с. 1—3: Denz. 929—932 (1725—1729).



[35] Posoborowe praw odaw stw o 275

bus ab Apostolica Sede defin ien
dis, fideles sacram  Com munionem 
sub u traque specie recipere pos- 
sen t .3

Haec autem  Concilii voluntas 
g radatim  ad efectum  deducta est,4 
progrediente fidelium  p raep ara tio 
ne, quo uberiores p ietatis et sp i
ritua lis em olum enti fructus ex 
im m utata Eucharistiae disciplina 
securius evenirent.

Exinde vero magis m agisque 
optatum  est, u t casus, cum sub 
u traque specie Com munionem m i
n istra ri licet, u lterius m ultip lica
ren tu r pro diversis tum  regionum  
tum  personarum  adiunctis.

Haec porro Sacra Congregatio 
pro C ultu  Divino, atten tis petitio 
nibus p lurium  Episcoporum, immo 
et C onferentiarum  Episcopalium, 
necnon Superiorum  fam iliarum  re 
ligiosarum , de m andato Summi 
Pontficis, circa facu ltatem  sacrae 
Com munionis sub u traque specie 
m in istrandae ea quae sequuntur 
decernit:

1. Com munio sub u traque spe
cie d istribu i potest, secundum  iu- 
dicium  O rdinarii, in casibus ab 
Apostolica Sede definitis, prouti 
in  adn f ко elencho recensetur.

2. Insuper C onferentiae Episco
pales stauefe possunt quatenus 
quibusque iudiciis et condicionibus 
O rdinarii Com munionem sub u tr a 
que specie concedere valean t in

tykańsk i II postanowił, iż w ierni 
będą mogli przyjm ować K om unię 
św. pod dwiem a postaciami, 
w  w ypadkach określonych przez 
Stolicę A postolską .3

W spomniana powyżej wola So
boru była stopniowo w prow adza
na w  życie ,4 w  połączeniu z pro
gresyw nym  przygotow aniem  w ier
nych, by na tej drodze zm ieniona 
w  odniesieniu do Eucharystii dy
scyplina kościelna przyniosła 
w  sposób bardziej bezpieczny ob
fitsze owoce pobożności i korzyści 
duchowych.

S tąd  jest rzeczą coraz bardziej 
pożądaną, by w  dalszym ciągu 
zwiększać w ypadki, w  których 
w iernym  wolno przyjm ować Ko
m unię św. pod dwiem a postacia
mi, m ając na uw adze różne oko
liczności regionów i osób.

Z tej to rac ji K ongregacja dla 
S praw  K ultu  Bożego, biorąc pod 
uw agę prośby w ielu biskupów, 
a także K onferencji B iskupich 
oraz przełożonych zakonnych, za
rządza — na zlecenie Ojca św. — 
w spraw ie możności udzielania 
Komunii św. pod dwiem a posta
ciam i co następuje:

1. W edług uznania o rdynariu 
sza, K om unia św. pod dwiem a 
postaciam i może być udzielana 
w  w ypadkach określonych przez 
Stolicę Apostolską, wyliczonych 
w  załączonym wykazie.

2. Ponadto K onferencje B isku
pie mogą zadecydować, w  jakim  
zakresie, na skutek jakich racji 
oraz w  jakich  okolicznościach, or
dynariusze mogliby zezwalać na

3 Cf. Const, de sacra L iturgia, „Sactosanctum Concilium", n. 551
4 S. Congr. R ituum . D ecretum  generale quo ritu s  concelebrationis et 

Com m unionis sub u traque specie prom ulgatur, „Ecclesiae sem per”, 7 
m artii 1965: A. A. S., 57, 1965, pp. 411—412; Instructio  de cultu  M ysterii 
eucharistici, „Eucharisticum m ysteriu m ”, 25 m aii 1967, n. 32: A. A. S., 59, 
1967; Institu tio  generalis M issalis romani, nn. 76, 242.
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aliis casibus, qui m agnum  m om en
tu m  habent in  v ita  sp iritua li a li
cuius com m unitatis vel coetus f i
delium.

3. In tra  hos fines, O rdinarii ca
sus particu lares indicare possunt, 
ea tam en lege ne facultas indis- 
crim inatim  concedatur, sed u t ce
lebrationes bene defin ian tur atque 
res cavendae indicentur; v iten tu r 
p rae terea  occasiones sum  m agnus 
est com m unicantium  num erus. 
Coetus quoque, quibus haec facu l
tas conceditur, s in t bene circum 
scripti, ordinati et eiusdem  n a tu 
rae.

4. Has facultates tribuere  potest 
O rdinarius loci pro om nibus eccle
siis e t oratoriis in  suo territo rio ; 
O rdinarius vero religiosus pro  
suis domibus.

Ipsorum  autem  est curare u t 
norm ae ab Apostolica Sede vel 
a  C onferentia Episcopali s ta tu tae  
serventur. A ntequam  vero facu l
ta tem  concedant, ipsis constare 
debet omnia ita  reapse peragi 
posse, u t sanctitas sacram enti in 
tu to  collocetur.

5. A ntequam  vero fideles ad 
sacram  Com munionem sub u tra 
que specie adm ittan tu r, sem per 
debita catechesis praecedat, quae 
huius ritu s significationem  plane 
eos edoceat.

6 . U t au tem  Com munio sub u t 
raque  specie congruenter m inis
tre tu r, sedulo curare oportet 
om nia debita cum  reveren tia  
agenda ritum que servandum , qui 
in  Institu tione generali Missalis 
Rom ani, nn. 244—251, describitur.

K om unię św. pod dw iem a posta
ciami — w  innych jeszcze w y
padkach, posiadających duże zna
czenie w  życiu duchowym  jak iejś 
wspólnoty lub zespołu w iernych.

3. W ustalonych w  ten  sposób 
granicach mogą ordynariusze 
określać poszczególne w ypadki, 
jednakże tak , by zezwolenie nie 
było udzielane ogólnikowo. M ia
nowicie sam e w ypadki powinny 
być w yraźnie sprecyzowane, z za
znaczeniem czego należy unikać. 
Trzeba następnie wykluczyć te 
sytuacje, w  których jest w ielka 
liczba kom unikujących. Wreszcie, 
gdy idzie o zespoły (grupy), k tó 
rym  udziela się zezwolenia, to 
powinny być dobrze określone, 
uporządkow ane (zorganizowane) 
i jednolite.

4. O rdynariusz m iejsca może 
udzielać takich  zezwoleń w szyst
kim  kościołom i kaplicom  na 
swoim terytorium . N atom iast o r
dynariusz zakonny może to czynić 
w odniesieniu do swoich domów.

O rdynariusze m ają czuwać nad 
tym , ażeby były zachowane nor
my określone przez Stolicę A po
stolską lub K onferencję Biskupią. 
Zanim  zaś udzielą zezwolenia po
w inni ustalić, że wszystko rzeczy
wiście może się tak  odbyć, by za
bezpieczona była świętość sa k ra 
m entu.

5. Dopuszczenie w iernych do 
Komunii św. pod dwiem a posta
ciami musi zawsze poprzedzić od
powiednia katecheza, pouczająca 
w  sposób w ystarczający o znacze
niu tego obrzędu.

6. Dla zabezpieczenia zaś udzie
lan ia  Kom unii św. pod dw iem a 
postaciam i w  sposób odpowiedni, 
trzeba pilnie zatroszczyć się o to, 
by wszystko odbywało się z u ja w 
nieniem  należytego szacunku 
i z zachowaniem  obrzędu przepi
sanego w  nn. 244—251 W stępu
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Modus eligatur, quo praev ide
tu r  ipsam  cum  dignitate, pietate 
e t decore m in istrari posse atque 
m inoris reveren tiae pericula v ita 
ri, a tten tis  indole cuiusque coetus 
liturgici et ae ta te  et condicionibus 
ac praeparatione suscipientium .

In ter modos Institu tione gene
ra li Missalis rom ani p raestitu tos, 
Com munio quae sum itu r ex ipso 
calice prim um  locum obtinet; a t 
tam en haec eligenda est tunc so- 
lumm odo cum omnia consentaneo 
ordine neque ullo cum periculo 
irreveren tiae  erga Sanguinem  
C hristi fieri possunt. E gligantur 
igitur, cum praesto  sunt, alii sa 
cerdotes vel diaconi, au t acolythi, 
qui calicem  porrigant. P robanda 
contra non v ide tu r ratio  agendi, 
qua ita  fit u t calicem  a lte r alteri 
trad a t, au t com m unicantes directe 
ad calicem accedant Sanguinem  
sum pturi.

Q uotiescum que m inistri, de 
quibus supra, haberi nequeant, si 
pauci sun t com m unicandi, e t sacra 
Com munio sub u traque specie fit 
bibendo directe e calice, sacerdos 
ipse Com munionem d istribua t an 
tea  sub specie panis ac postea sub 
alte ra  specie.

A liter p rae fe ra tu r ritu s Com
m unionis sub u traque specie quae 
fit per intinctionem , quo melius 
occurri po terit d ifficultatibus 
practicis et aptius reveren tiae S a
cram ento debitae consulatur. Hoc

Ogólnego do Mszału Rzymskiego.
Biorąc pod uwagę charak ter 

każdego zespołu liturgicznego oraz 
w iek, w arunk i (okoliczności) 
i przygotow anie przystępujących 
do K om unii św., należy w ybrać 
tak i sposób udzielania, przez k tó 
ry  zabezpieczonoby przyjm ow anie 
godnie, pobożnie, i estetycznie, 
z w ykluczeniem  niebezpieczeństw a 
b raku  szacunku.

W śród sposobów przew idzianych 
we W stępie Ogólnym do Mszału 
Rzymskiego w ysuw a się na p ierw 
sze miejsce przyjm ow anie Ko
m unii św. pod drugą postacią 
przez bezpośrednie picie z k ie li- 
licha. Jednakże powyższy sposób 
w inien być w ybrany tylko wtedy, 
gdy może mieć to miejsce z za
chow aniem  należytego porządku 
oraz z w ykluczeniem  jakiegokol
w iek niebezpieczeństw a b raku  
szacunku względem K rw i C hry
stusowej. T rzeba przeto — gdy są 
do dyspozycji — zaangażować 
także innych kapłanów  lub diako
nów ew entualnie akolitów, którzy 
by podaw ali kielich. Nie w ydaje 
się godna zatw ierdzenia p rak tyka 
podaw ania sobie kielicha przez 
uczestników  (jeden drugiem u) lub 
podchodzenia kom unikujących do 
kielicha celem bezpośredniego spo
życia K rw i Pańskiej.

Gdy nie ma do dyspozycji wspo
m nianych m inistrów , a do K om u
nii św. p rzystępuje niewiele osób, 
w tedy w  w ypadku przyjm ow ania 
drugiej postaci bezpośrednio z k ie
licha, sam  kap łan  udziela n a j
p ierw  Kom unii św. pod postacią 
chleba, a dopiero następnie pod 
postacią wina.

W innych sytuacjach należy na 
pierw szym  m iejscu postaw ić ob
rzęd Kom unii pod dwiem a posta
ciami przez zanurzenie. W tym  
w ypadku łatw iej można zaradzić 
trudnościom  praktycznym  i b a r-
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modo facilior et tu tio r redd itu r 
accessus ad Com m unionem  sub 
u traque specie fidelibus cuiusvis 
aeta tis et condicionis, e t sim ul 
se rv a tu r veritas signi plenioris.

dziej odpowiednio zagw arantow ać 
okazanie należnego szacunku te 
mu Sakram entow i. W ten też spo
sób u ła tw ia się i czyni bezpiecz
nym  przystępow anie do K om unii 
św. pod dw iem a postaciam i w ier
nym  jakiegokolw iek w ieku i stanu 
oraz jednocześnie zachowuje się 
pełniejsze w yrażenie znaku.

P raesen tem  Instructionem  Sum 
m us P ontifex  P aulus VI, die 26 
m ansis Iunii anno 1970, ra tam  
habu it et confirm avit, a tque foras 
dari iussit.

Ex Aedibus Sacrae Congrega
tionis pro Cultu Divino, die 29 iu 
nii 1970, in  sollem nitate SS. P e
tr i et Pauli, Apostolorum.

Powyższą Instrukcję  Ojciec św,. 
Paw eł VI zatw ierdził w  dniu . 26 
czerwca 1970 roku i polecił ją  
opublikować.

W ydana w  Siedzibie K ongre
gacji dla Spraw  K ultu Bożego, 
w dniu 29 czerwca 1970 roku, tj. 
w  uroczystość Św. Apostołów P io
tra  i Pawła.

Benon Card. GUT 
Praefectus

A. Bugnini
a Secretis

ZAŁĄCZNIK
W ypadki, określone w e w prow adzeniu ogólnym  do M szału R zym skiego  
(n. 242), w  których można udzielać K om unii św . pod dw iem a postaciam i

APPENDIX
C asus, Institutione generali M issalis Romani defin iti (η. 242), quibus 

Communio sub utraque specie adm inistrari potest

De iudicio O rdinarii, e t debita 
catechesi praem issa, communio ca
licis perm ittitu r in sequentibus 
casibus:

1. Neophytis adultis in Missa 
quae Baptism um  subsequitur; con
firm atis adultis in Missa suae 
Confirm ationis; baptizatis qui in 
Ecclesiae com munionem recip iun
tu r;

2. Sponsis in Missa sui M atri
m onii;

Gdy ordynariusz uzna to za 
słuszne i po uprzedniej katechezie 
(pouczeniu), zezwala się na K om u
nię św. pod postacią w ina w  n a 
stępujących w ypadkach:

1. Neofitom dorosłym w  czasie 
Mszy św., jak a  jest odpraw iana po 
ich chrzcie; bierzm ow anym  doro
słym, w czasie Mszy św. podczas 
k tórej p rzy jm ują bierzm owanie; 
ochrzczonym gdy są przyjm ow ani 
do wspólnoty z Kościołem;

2. Nowożeńcom w  czasie Mszy 
św. ich m ałżeństw a;
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3. O rdinatis in M issa suae O r
dinationis;

4. A bbatissae, in M issa suae 
benedictionis; virginibus, in Missa 
suae consecrationis; professis eo- 
rum que parentibus, propinquis et 
confratribus, in Missa prim ae, r e 
novatae au t perpetuae religiosae 
professionis, dum m odo vota in tra  
M issam em ittan t au t renovent;

5. Coadiutoribus m isisonariis 
laicis, in  Missa qua modo publico 
m ittu n tu r; necnon aliis, in  Missa 
in  qua misionem ecclesiasticam  
accipiunt;

6 . In adm inistra tione Viatici, 
infirm o et om nibus astantibus, cum 
Missa ad norm am  iuris in domo 
infirm i celebratur;

7. Diacono, subdiacono et m ini
stris, officium  suum  im plentibus 
in  Missa cum  cantu;

8. Cum concelebratio fit:
a) Omnibus qui in eadem  con- 

celebratione vero m inisterio  litu r-  
gico funguntur, etiam  laicis, nec
non omnibus sem inariorum  alum 
nis qui ei in tersunt;

b) In  suis autem  ecclesiis vel 
oratoriis, etiam  om nibus m em bris 
In titu to ru m  consilia evangelica 
profiten tium  atque aliarum  Socie
ta tu m  in quibus per religiosa vota 
au t oblationem  aut prom issionem  
Deo se devovent; p rae terea  om ni
bus qui in domo sodalium  illorum  
Institu to rum  e t Societatum  die 
noctuque com m oranutr;

9. Sacerdotibus, qui magnis ce
lebrationibus in te rsun t et celebra
re  vel concelebrare non possunt.

10. Omnibus qui exercitiis sp i
ritua libus vacant, in Missa quae, 
in te r  haec exercitia, specialiter pro 
eiusm odi coetu actuose participan-

3. P rzyjm ującym  święcenia 
w  czasie Mszy ich święceń;

4. Przeoryszy we Mszy św. jej 
benedykcji; dziewicom we Mszy 
św. ich konsekracji, profesom, 
a także ich rodzicom, bliskim  
i konfratrom , w  czasie Mszy św. 
ich pierw szej lub odnaw ianej p ro
fesji zakonnej, o ile śluby sk ładają  
lub odnaw iają podczas Mszy św.;

5. Świeckim  pomocnikom m isjo
narsk im  podczas Mszy św., w  k tó 
re j są w  sposób publiczny posyła
ni, jak  również innym , którzy 
w  czasie Mszy św. o trzym ują m i
sję kościelną;

6 . P rzy  udzielaniu W iatyku: 
chorem u i w szystkim  obecnym, 
gdy jest odpraw iana Msza św. 
w  domu chorego, zgodnie z p rzep i
sem praw a;

7. Diakonowi, subdiakonow i i m i
nistrom  w ypełniającym  sw oją 
funkcję we Mszy św. śpiew anej;

9. Podczas koncelebry:
a) W szystkim, którzy  w konce

lebrze w ypełniają praw dziw ą po
sługę liturgiczną, naw et świeckim, 
jak  również w szystkim  alum nom  
sem inarium , którzy biorą w  niej 
udział;

b) We w łasnych kościołach lub 
kaplicach: _ również wszystkim  
członkom insty tu tów  p rak ty k u ją 
cym rady  ewangeliczne oraz in 
nych stow arzyszeń, w  których po
św ięcają się Bogu przez śluby za
konne, ofiarow anie lub przyrze
czenie; ponadto wszystkim , którzy 
w domach tych insty tu tów  i sto
w arzyszeń zam ieszkują na sposób 
stały;

9. Kapłanom, którzy biorą udział 
w w ielkich uroczystościach re li
gijnych, a nie mogą odpraw iać lub 
koncelebrować.

10. W szystkim, k tórzy odpraw ia
ją  rekolekcje: w e Mszy św. jaka 
w czasie trw an ia  tych rekolekcji 
jest odpraw iana dla tego zespołu
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te  celebratur; iis om nibus qui p a r 
tic ipan t conventum  alicuius coetus 
pastoralis, in  M issa quam  in  com
m uni celebrant;

11. Iis qui sub num eris 2 et 4 
recensentur, in M issa suorum  iu- 
bilaeorum ;

12. P atrino , m atrinae, p a re n ti
bus e t coniugi necrxon catechistis 
laicis bap tizati adulti in Missa in i
tiationis ipsius;

13. P arentibus, fam iliaribus, 
necnon insignibus benefactoribus 
qui M issam sacerdotis novensilis 
participan t;

14.. Sodalibus C om m unitatum , in 
Missa conventuali vel „Com m uni
ta tis”, ad norm am  n. 76 In stitu tio 
nis generalis Missalis rom ani.

czynnie uczestniczącego; tym  
wszystkim , k tórzy biorą udział 
w  zebraniach jakiejś Kom isji dusz
pasterskiej; w  czasie Mszy św. 
odpraw ianej w  tej wspólnocie;

11. Tym, k tórzy są wyliczeni 
w  num erach 2 i 4 także w e Mszy 
św. ich jubileuszu;

12. Chrzestnem u, chrzestnej, ro 
dzicom i w spółm ałżonkowi oraz 
katechistom  świeckim  ochrzczone
go dorosłego w  czasie Mszy św. 
z rac ji jego chrztu;

13. Rodzicom, domownikom (ro
dzinie), jak  również znaczniejszym  
dobrodziejom uczestniczącym  we 
Mszy św. prym icyjnej;

14. Członkom w spólnot, podczas 
Mszy św. konw entualnej lub 
„w spólnotow ej”, zgodnie z przepi
sem n. 76 W prowadzenia ogólnego 
do Mszału Rzymskiego.

77.

DEKRET KONGREGACJI DLA SPRAW KULTU BOŻEGO 
prom ulgujący now y obrzęd pogrzebowy

Prot. n. 720/69
D E C R E T U M  

(Ordo exsequiarum , 5—6)

R itibus exsequiarum  consuevit 
pia M ater Ecclesia non solum de
functos Deo com m endare, sed et 
filiorum  suorum  spem erigere fi- 
dem que suam  te sta ri in  fu tu ram  
cum  C hristo  baptizatorum  re su r
rectionem .

Q uapropter Sacrosanctum  Oecu- 
m enicum  Concilium  V aticanum  II 
in  Constitutione de sacra L iturg ia 
m andavit ritu s  exsequiarum  ita  
esse recognoscendos, u t paschalem  
m ortis Christianae indolem  m ani
festius exprim erent, et u t ritu s se
peliendi parvulos etiam  propria  . 
M issa donaren tu r (artt. 81—82).

Huiusm odi ritu s  Consilium  ad

Św ięta M atka Kościół m iał zwy
czaj przez obrzędy żałobne nie ty l
ko polecać Bogu zm arłych, lecz 
także potęgować nadzieję swoich 
synów i zaświadczać sw oją w iarę 
w  przyszłe zm artw ychw stanie 
ochrzczonych z Chrystusem .

Z tej to rac ji Powszechny Sobór 
W atykański II zarządził w  konsty
tucji o L iturgii, że obrzędy pogrze
bowe należy w  ten sposób odno
wić, by w yraźniej u jaw niały  pas
chalny charak te r śm ierci chrześci
jańsk ie j oraz postanowił, by obrzę
dy grzebania dzieci otrzym ały w łas
ny form ularz m szalny (artt. 81—82).

W spomniane powyżej obrzędy


