
 
 

Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej  

im. Księdza Piotra Skargi w sprawie akcji informacyjnej  

„STOP Komunii Świętej na rękę!” 
 

 

1 października br. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra 

Skargi rozpoczęło akcję informacyjną „STOP Komunii Świętej na rękę!”, która jest 

wyrazem troski świeckich środowisk katolickich o oddawanie należnej czci 

Najświętszemu Sakramentowi Ciała i Krwi Pańskiej. 

Nasz głos wypływa z głębokiego zaniepokojenia eksperymentem, który pod 

pretekstem „ochrony zdrowia” prowadzi do podawania Wiernym Kościoła 

katolickiego Komunii Świętej na rękę.  

 

Chociaż praktyka taka była stosowana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, 

jednak podczas podawania Ciała Chrystusa przestrzegano zasad chroniących 

okruchy Hostii przed zgubieniem i profanacją. Wierny przyjmujący Komunię Świętą 

przed i po przystąpieniu do tego Sakramentu obmywał dłonie, podobnie jak czynią to 

obecnie kapłani odprawiający Mszę Świętą. Puryfikacja dłoni i palców, które miały 

styczność z Hostią, ma zagwarantować, że każdy jej okruch zostanie przyjęty przez 

wiernych i nie dojdzie do profanacji Ciała Chrystusa. Rozwój świętej liturgii a także 

pogłębiająca się cześć do Najświętszego Sakramentu w ciągu wieków sprawiły, iż 

wypracowano i przyjęto w Kościele Katolickim praktykę, która w sposób dotychczas 

najpełniejszy łączy w sobie najwyższą cześć do Najświętszego Sakramentu wyrażającą 

się w postawie klęczącej (przyjmowanej podczas adoracji) z troską o każdą 

najmniejszą nawet cząstkę Ciała Pańskiego przyjmowanego do ust w asyście 

ministranta trzymającego patenę. 

Dla każdego katolika powinno być oczywistym, że Chrystus po przeistoczeniu 

podczas Mszy Świętej jest obecny w każdym, nawet najmniejszym, okruchu 

konsekrowanej Hostii, dlatego na szafarzach i na wiernych spoczywa obowiązek 

zadbania o oddanie należytej czci każdemu okruchowi Eucharystycznego Chleba, 

będącego prawdziwie Ciałem Chrystusa. 



Odchodzenie od udzielania Komunii Świętej do ust na rzecz podawania Jej na 

rękę nie ma – w naszej opinii – uzasadnienia także w przepisach sanitarnych. Hostia 

podawana przez Kapłana bezpośrednio do ust nie ma styczności z dłonią wiernego, 

która dotyka różnych powierzchni. Podawanie Komunii Świętej do ust jako 

bezpieczniejsze ze względów sanitarnych uznała m.in. grupa 21 lekarzy z Austrii oraz 

Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich we Włoszech. 

 

Dla wiernych Kościoła katolickiego tradycyjne udzielanie Najświętszego 

Sakramentu jest istotne również ze względu na minimalizację występowania sytuacji, 

gdy osoby otrzymujące Hostię na rękę nie spożywały Jej, lecz wykorzystywały  

w innych celach lub udostępniały Ją innym osobom, doprowadzając do znanych  

i opisywanych w mass mediach przypadków profanacji Ciała Chrystusa. 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, kierując się 

troską o oddawanie należytej czci Najświętszemu Sakramentowi, zachęca wiernych 

do włączenia się w akcję „STOP Komunii Świętej na rękę!”, o której więcej informacji 

można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej „Ciało Chrystusa” 

(https://CialoChrystusa.com ). 

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi 

 

 

Kraków, 1 października AD 2020 

https://cialochrystusa.com/

