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Ochrona godności Eucharystii w kościelnym prawie karnym
(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska została napisana na seminarium naukowym z prawa ka-
nonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, 
pod kierunkiem ks. prof. KUL dra hab. Ambrożego Skorupy SDS i zrecenzo-
wana przez ks. prof. dra hab. Wiesława Wenza.

W Eucharystii obecny jest prawdziwie i realnie sam Jezus Chrystus, dlate-
go też Kościół od zawsze otaczał ją szczególną czcią i strzegł jej przed zniewagą 
i profanacją, stojąc także na straży godnej celebracji. Także prawo kościelne 
w sposób szczególny chroni Eucharystię, nakładając kary za naruszenie jej 
godności i stosując inne środki zaradcze. 

Praca jest analizą prawną norm dotyczących ochrony godności Eucharystii 
zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, komentarzu do tego 
Kodeksu, Katechizmie Kościoła Katolickiego, instrukcji Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptionis sacramentum – o zachowa-
niu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii, a także 
opracowań szczegółowych autorów takich, jak: J. Syryjczyk, M. Pastuszko, 
P. Hemperek, F. Lempa, W. Wenz, J. Miazek, z zakresu ochrony godności 
Eucharystii w kościelnym prawie karnym. 

Rozdział pierwszy ukazuje, czym jest przestępstwo profanacji Najświęt-
szego Sakramentu i opisuje trzy czyny przestępcze: porzucenie, zabranie i nie-
dozwolone przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Ochrona godności 
Eucharystii w tym zakresie obejmuje normy prawne wskazujące dokładnie od-
powiednie miejsce przechowywania Eucharystii, post eucharystyczny z okreś-
lonym czasem i zakresem obowiązywania, okoliczności, którymi winien się 
kierować prezbiter przy sprawowaniu Eucharystii (czas i miejsce celebry oraz 
formy kultu). Rozdział zawiera także opis sankcji karnych, jakie grożą za po-
pełnione względem Eucharystii przestępstwa oraz warunki ich ustania.

Rozdział drugi traktuje o regulacjach prawnych dotyczących nadużyć 
ekonomiczno-materialnych. Pierwszą część zajmuje przegląd norm prawnych 
dotyczących bezprawnego osiągania zysków z ofi ar mszalnych, jak również 
odpowiednie sankcje karne. W części drugiej opisano środki chroniące god-
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ność Eucharystii w tym zakresie, a więc konieczność prowadzenia księgi z in-
tencjami oraz ofi arami mszalnymi, jak również nakaz czuwania przez osoby 
kompetentne nad wykonywaniem zobowiązań mszalnych. 

Ostatni rozdział pracy skupia się na regulacjach prawnych w kwestii spra-
wowania Eucharystii w aspekcie osoby, która jest do tego upoważniona. Da-
jące się słyszeć w różnych kręgach coraz częstsze postulaty możliwości wyświę-
cania kobiet lub sprawowaniu Eucharystii przez osoby nieposiadające święceń 
sprawiają, iż zagadnienia poruszane w tym rozdziale nabierają dodatkowego 
znaczenia. Podobnie jak w poprzednich rozdziałach, najpierw przedstawiono 
normy prawne dotyczące przestępstwa uzurpacji oraz niezgodnego z prawem 
sprawowania zadań kapłańskich lub innych świętych posług, przedstawiając 
także sankcje karne za powyższe przestępstwa, a następnie zaprezentowano 
aspekt ochrony godności Eucharystii w tym zakresie, czyli kwestie związane 
z dokumentem potwierdzającym przynależność do stanu kapłańskiego. 
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