Odezwa Biskupa Gliwickiego do kapłanów w sprawie Komunii świętej pod
dwiema postaciami
Rok Eucharystii, który obecnie przeżywamy, dostarcza nam wielu impulsów do
przemyśleń na temat owocnego przeżywania tajemnicy Eucharystii. Konstytucja
o Liturgii Soboru Watykańskiego II stwierdza, że we Mszy świętej osiąga swój szczyt
działanie, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, oraz kult, jaki ludzie oddają
Ojcu, wielbiąc Go przez Chrystusa, Syna Bożego, w Duchu Świętym (por. KL 10).
Takie ujęcie Eucharystii kieruje naszą myśl w stronę ukazania wiernym takiego
sposobu udziału we Mszy świętej, aby mogli czerpać z niej coraz obfitsze owoce.
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego przypomina, że „ (...) Komunia
święta nabiera pełniejszego wyrazu, gdy jest przyjmowana pod dwiema postaciami”
(OWMR 281). Wspomniany dokument podkreśla ponadto, aby duszpasterze zachęcali
wiernych do większej gorliwości w uczestnictwie w trakcie obrzędu, w którym znak
Uczty eucharystycznej ukazuje się w pełniejszym blasku. Ten cel możemy osiągnąć
wtedy, gdy przedstawimy naszym parafianom katolicką naukę o Komunii świętej,
którą sformułował Sobór Trydencki. Dobra okazją do tego mogą być niedzielne
kazania lub katecheza dla dorosłych.
Kierując się aktualnymi przepisami liturgicznymi powinniśmy dążyć do tego,
aby możliwie najszersza rzesza wiernych mogła przyjąć Komunie świętą pod dwiema
postaciami. Zasady ogólne regulujące te praktykę podaje wspomniane już Ogólne
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w punktach od 283 do 287. Ze względu na
szczególny charakter liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej godnym
zalecenia jest udzielanie wiernym Komunii świętej pod dwiema postaciami.
Przypomina o tym wydana ostatnio instrukcja „Rok Eucharystii. Wskazania
i propozycje” (nr 9) Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która
w udzielaniu Komunii pod postacią chleba i wina wskazuje na możliwość pełniejszego
ukazania znaku Uczty eucharystycznej.
Również program Roku Eucharystii, zarówno na poziomie diecezjalnym jak
i parafialnym, stwarza wiele możliwości, aby wierni mogli otrzymać Komunię świętą
pod dwiema postaciami. Wydaje się, że dobrą okazją do takiego jej udzielenia
mogłaby być ponadto Msza święta na zakończenie rekolekcji parafialnych lub
szkolnych, podczas tzw. „Dni Eucharystycznych” w parafii, w trakcie dni skupienia
dla różnych grup, ruchów i stowarzyszeń. Korzystając z uprawnień zawartych w
OWMR (nr 283) zezwalam, aby każdy kapłan przewodniczący liturgii Mszy świętej
kierując się dobrem duchowym wiernych mógł udzielić Komunii świętej pod dwiema
postaciami, jeśli po roztropnym rozeznaniu uzna to za wskazane i przygotuje ich do
tego kroku.
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