
Sakrament Najświętszej Eucharystii jest… 
... źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego, ponieważ w niej Chrystus włącza 

 Kościół i wszystkich jego członków do swojej ofiary złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. 

 Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na Kościół, a ten, kto przyjmuje Komunię św. 

 przyjmuje samego Chrystusa.  

Istotnymi znakami sakramentu Eucharystii są pszenny chleb i wino gronowe, nad którymi wzywa się 

 błogosławieństwa Ducha Świętego i kapłan wypowiada słowa konsekracji, będące słowami 

 Jezusa  Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy: " To jest Ciało moje za was wydane... To jest kielich 

 Krwi mojej..." 

Dlatego też pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny Chrystus w sposób prawdziwy, 

 rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.  

 

Owoce Komunii świętej: 

 Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem.  

 Komunia chroni nas przed grzechem. 

 Jak pokarm cielesny służy do przywracania utraconych sił fizycznych, tak Eucharystia umacnia 

nasze życie duchowe.  

 Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim i zwraca naszą uwagę na ofiarny wymiar życia. 

 Eucharystia tworzy i umacnia Kościół. 

 

Co należy pamiętać o sakramencie Eucharystii: 
1. Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc 

czynny udział w sprawowaniu Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując ten 

sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. 

2. Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie może bez sakramentalnej Spowiedzi przyjmować 

Komunii świętej. W wypadku grzechów lekkich, aby przyjąć Komunię św., wystarczy 

wzbudzić w sobie doskonały żal za popełnione grzechy.  

3. Kto przyjął już Komunię św., może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie w czasie 

Mszy świętej, w której uczestniczy. 

4. Przystępujący do Komunii św. powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii 

świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i 

lekarstwa. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą i ci, którzy się nimi opiekują, 

mogą przyjąć Komunię św., chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej. 

5. Sakrament Eucharystii może sprawować w osobie Chrystusa, jest tylko ważnie wyświęcony 

kapłan / biskup. 

6. Każdy po przyjęciu Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w 

roku, w okresie wielkanocnym. 
 

F.A.Q. 
Czy mogę przyjmować Komunię w niekatolickim kościele? 

 Katolik może przyjąć Komunię w kościele niekatolickim jedynie, gdy (1) ta osoba nie ma 

 możliwości przyjęcia Komunii św. w kościele katolickim oraz (2) dany Kościół posiada ważny 

 sakrament Eucharystii, jak np. Kościół Prawosławny. We kościołach protestanckich, katolicy 

 nie powinni przyjmować Komunii. Również nie udziela się niekatolikom Komunii świętej w 

 kościołach katolickich.  


