
Przedstawienie sposobu szafowania Eucharystii w pierwszym 
tysiącleciu chrześcijaństwa (ze szczególnym uwzględnieniem sporu 
„do ust” i „na rękę”)

Cel wystąpienia

• omówienie wszystkich aspektów – zwłaszcza pozahistorycznych 
– tego sporu

• dyskusja o bezpieczeństwie okruchów
• ocena współczesnych decyzji Kościoła 

Nie jest celem:
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Agenda

➢ Omówienie świadectwa Nowego Testamentu

➢ Omówienie świadectw patrystycznych

➢ Omówienie rzekomych dowodów komunikowania do ust w pierwszych 

wiekach

➢ Naświetlenie (już bez szczegółowej argumentacji, w „telegraficznym 

skrócie”) kilku innych elementów liturgicznych związanych z Eucharystią



Ostatnia Wieczerza
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Gdyby Pan Jezus podawał Chleb 

Eucharystyczny do ust, nie mogłoby 

wystąpić tam słowo "bierzcie".



Ostatnia Wieczerza
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W Łk 22,17 użyto słowa „bierzcie” λαβετε (STRONG 2983). Przykłady znaczeń:

w Łk 22,19 użyto słowa „podał” (w zasadzie „dał”) edōken (STRONG 1325) 

("Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im(…)")



Droga do Emaus
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Owo „podawał im” επεδιδου (STRONG 1929) całkowicie pozbawione jest 

wieloznaczności; określa czynność podawania komuś czegoś.

Tego samego słowa użył zresztą św.Łukasz w opisie Ostatniej Wieczerzy:
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Ostatnia Wieczerza – motyw gospodarza

• To  nie była „gościna” lecz wieczerza paschalna (obowiązywał 
seder)

• Podobna myśl nie występuje w patrystyce
• Jeśli podczas sederu Jezus chciałby kogoś uhonorować w ten 

sposób, mógłby to uczynić w momencie znacznie 
wcześniejszym niż konsekracja (w momencie spożywania 
maror, karpas lub korech). Zresztą pokażę, że to właśnie uczynił
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"Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 
dwunastu uczniami. "/Mt 26,20/

Umycie nóg (J 13,2-15)

Ten, który ze mną rękę zanurza w misie 
(Mk 14,17-21; Mt 26,21-25

Ten, komu podam chleb, mnie 
wyda. W Judasza wstępuje szatan i 

wychodzi (J 13,18-30)

Bierzcie, to jest Ciało Moje
(Mt 26,26; Łk 22,19; Mk 14,22; 

1Kor 11:24) TU JEDZONO BARANKA

To jest moja Krew Przymierza (Mt 
26,27-29; Łk 22,20; Mk 14,23-25; 

1Kor 11:25-26)

Odśpiewanie psalmu i wyjście na 
Górę Oliwną (!)

(Mt 26.30; Łk 22,39; Mk 14,26)

Przebieg Ostatniej Wieczerzy

I jego odwzorowanie w 

Ewangeliach

KONSEKRACJA CHLEBA

KONSEKRACJA WINA

Tu Jezus podaje 

Judaszowi macę 

moczoną w 

charoset

Ostatnia Wieczerza 
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Ostatnia Wieczerza – Judasz

1. Użyto tu wyrazu epidōsō (STRONG 1929) czyli „podam”

2. Nawet gdyby przyjąć karkołomną tezę, iż Jezus podał ów chleb do ust 

Judaszowi, to WCALE NIE BYŁA KOMUNIA ŚWIĘTA. Było to przed 

spożyciem afikomanu (części, którą Chrystus konsekrował) – czyli 

prawdopodobnie była to maca umaczana w charoset (patrz rysunek)

3. Nie wiemy, czy Chrystus w ogóle podał Judaszowi… chleb. Słowo 

psōmion (STRONG 5596) oznacza po prostu „kawałek”. Wówczas 

należałoby przyjąć, że stało się to podczas spożywania karpas
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA

To nieprawda. Nie ma żadnych wątpliwości co do w autentyczności tekstu –

niektórzy natomiast zgłaszają wątpliwości co do autorstwa Cyryla. Tyle, że 

rozważania obracają się wokół tego, czy katechezy mistagogiczne napisał on sam, 

czy też jego następca na biskupstwie Jerozolimy, Jan I, czy też może napisali tekst 

razem (lub, w innej wersji, napisał je Cyryl, a Jan poddał późniejszej redakcji)
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PATRYSTYKA

Nic w tym zabobonnego – taka była praktyka liturgiczna. Czy dzisiejsze całowanie

ołtarza, to „zabobon”?
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PATRYSTYKA

„Czytając teksty Ojców Kościoła, widzimy, z jaką czcią i 

gorącością ducha przyjmowano Komunię. U św. Cyryla – IV wiek 

– znajdujemy szczególnie piękny tekst. Mówi on w swej 

katechezie, jak wierni mają przystępować do Komunii świętej. 

Zbliżając się do ołtarza mają kłaść prawą rękę na lewą, aby w ten 

sposób obie dłonie utworzyły tron i krzyż zarazem dla Króla. 

Cyrylowi chodzi o ten symboliczny wyraz pełen piękna i głębi: 

ręce człowieka tworzą krzyż, który staje się tronem dla 

zstępującego Pana. Wyciągnięta, otwarta ręka staje się znakiem 

postawy człowieka wobec Chrystusa: człowiek roztwiera przed 

Nim szeroko swe ręce.”/Joseph Ratzinger/
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PATRYSTYKA

*
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA

*
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA

Jak widać, w VIII wieku w Anglii normalną praktyką musiało być przynoszenie 

Eucharystii chorym przez osoby świeckie
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA
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PATRYSTYKA
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KONTRARGUMENTY

KONTRARGUMENTY
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• tekst nie ma żadnego związku ze sposobem rozdawania Eucharystii

• Mówi iż apostołowie otrzymali nakaz sprawowania Eucharystii – oraz że Pan 

Jezus rozdał im Eucharystię
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KONTRARGUMENTY

„Przyjmowanie z ręki” może być zarówno przyjmowaniem do ust, jak i na rękę. I 

zresztą dla Tertuliana jest. Oto dowód – w dziele „O bałwochwalstwie” Tertulian 

zżyma się, że tymi samymi rękoma chrześcijanie dotykają Ciała Pańskiego, które 

wznoszą w kulcie demonów:

Co więcej, pisze o zabieraniu do domów:
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KONTRARGUMENTY

Brak w argumencie odniesienia do źródła, więc skazani jesteśmy na domysły. 

Owszem, istniał wówczas zakaz, ale nie „braniu Hostii w ręce” lecz samodzielnego

sięgania po nią na ołtarz. Czyli nie chodzi o przyjmowanie Eucharystii (do ręki/do ust)

lecz o samodzielne komunikowanie.

Podobny zakaz funkcjonuje i dziś:
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Niczego podobnego święty Bazyli nie napisał.

Jak widać, nie chodzi tu o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę – kontekst mówi o 

przyjęciu „własną ręką” w sytuacji gdy „nie ma księdza”.  Nie ma też wątpliwości, na 

czym polega rozdawanie Ofiary w Kosciele, skoro wierni zabierają ją z sobą. Zatem 

chodzi o starożytny zwyczaj zabierania Hostii do domu, gdy w okresach prześladowań 

niemożliwe jest częste odprawianie Mszy Świętej.
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Dalej Święty potwierdza, iż normalną formą jest przyjmowanie jej na rękę:
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To zupełne, całkowite kłamstwo. Zobaczmy, co faktycznie ustalił synod w Saragossie:

Potwierdził to Synod w Toledo (rok 400) w Kanonie 14:
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Nic podobnego:

Tekst mówi o tym, że to, co „przyjmujemy przez wiarę” (czyli Chrystusa 

Eucharystycznego) „przyjmujemy do ust” (czyli spożywamy). 

Jak by ktoś nie zauważył, przyjmując na rękę też spożywamy/przyjmujemy do ust.

Oczywiście tym bardziej nie ma tu mowy o „bronieniu praktyki udzielania Komunii do 

ust” i „stanowczego wymagania posłuszeństwa w tej kwestii”.
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Istotnie, kanon 3 synodu w Rouen („Nie kładźcie Eucharystii w ręce żadnego 

świeckiego mężczyzny czy kobiety, ale jedynie w ich usta”). Jest to 

prawdopodobnie pierwsze w historii zarządzenie w tej kwestii. Ponad sześć 

wieków od powstania Kościoła!  I tylko dla terenu Galii.

Co prawda, nie wiadomo, czy w ogóle  jakikolwiek synod w Rouen się odbył – na 

ten temat toczą się spory. Różne też są podawane daty – niektórzy podają nawet 

rok 878, a więc datę niemal 200 lat późniejszą!

Jedynym chyba śladem jest napisane w 906 roku (a więc dwa i pół stulecia 

później) przez Réginon de Prüm dzieło De Synodalibus causis

Dużo pewniejszymi świadectwami są:

- Zapisy Synodu w Cordoue (Kordobie) w 839 roku

- Libri de synodalibus causis z Trewiru (rok 906)

Stanowią one – oprócz akt synodu w Rouen – najstarsze zachowane 

zarządzenia nakazujące podawanie Komunii Świętej do ust. Podkreślić 

jednak należy, że wszystkie trzy były zarządzeniami lokalnymi.
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Nie. Udzielanie sobie samemu Komunii Świętej polega na wzięciu jej z ołtarza, a nie

od szafarza (co i dziś jest zabronione).

Synod w Konstantynopolu zresztą sam rozwiał wątpliwości w tej kwestii:

W tym samym kanonie synod potępiał też praktyki, jakie pojawiły się w ówczesnym 

Kościele. Podobnie jak dziś, wielu chciało za wszelką cenę zapobiec dotykaniu 

Eucharystii przez wiernych, których ręce mieli za niegodne. Zaczęto więc przychodzić 

do Komunii Świętej z różnymi naczyniami (niekiedy ze złota), aby nie dotykać Ciała 

Pańskiego bezpośrednio. Synod stanowczo potępił podobne praktyki:
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Święty Augustyn wyciągał wręcz przeciwne wnioski, jak najbardziej wspierając 

przyjmowanie Komunii Świętej na rękę:
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Chusta dominacale to późna praktyka. Najwcześniejszym świadectwem jest świętego 

Maksyma z Turynu (przełom IV i V wieku), ale najbardziej znany jest opis świętego 

Cezarego z Arles (470-542). Homilia 46. Jednak wspomniano o użyciu chusty 

wyłącznie przez kobiety:

W tym samym dokumencie świętego Cezarego z Arles znajdujemy jednoznaczne 

stwierdzenie, iż (przynajmniej mężczyźni) dotykali Hostii swoimi rękami:
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Niektórzy przytaczają jako argument za użyciem Dominicale przez mężczyzn patenę 

z Riha (z Dum.Oaks), ale moim zdaniem nic podobnego na niej nie widać:
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Podobnie jest z przytaczanym Kodeksem z Rosano – moim zdaniem ani śladu chusty:
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• Jest to hipoteza Ottoo Nussbauma, bez źródeł historycznych, jedynie na 

podstawie ówczesnych (faktycznie istniejących) przesądów co do lewej ręki. Choć 

podobne koncepcje były obecne w Kościele chaldejskim i to nawet w stosunku do 

kapłana: „Kapłanowi nakazuje się przyjmowanie partykuły konsekrowanego 

Chleba bezpośrednio z wewnętrznej części dłoni. Nie zezwala mu się, aby wkładał 

ją do ust palcami, ale aby przyjmował ją ustami, ponieważ chodzi tu o pokarm 

niebieski”

• W moim przekonaniu, nie istnieje pozytywna różnica w godności przyjmowania. 

Formalizm ten przypomina raczej rabinistyczne rozważania na temat sposobów 

umywania kubków niż realną kwestię teologiczną i nie ma umocowania w 

Ewangelii.

• wylizywanie ręki grozi przeniesieniem okruchów w kierunku wręcz przeciwnym, 

niż byśmy sobie tego życzyli – a więc z języka, na którym właśnie spoczęła Hostia 

na dłoń

• Wydaje się też, że taki sposób przyjmowania nie licuje z powagą i majestatem 

Eucharystii. Przynajmniej w dzisiejszej wrażliwości
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Wzmianka o Arianach jest dość humorystyczna, jeśli pamiętać, że kiedy Ariusz (256-

336) wystąpił ze swoimi heretyckimi tezami, nie tylko oni, ale całe chrześcijaństwo 

komunikowało na rękę. Podobnie zresztą, jak kilka wieków potem, komunia do ust 

nie była prawdopodobnie w ogóle znana.

Wspólnoty niekatolickie w ogóle, jak i sami luteranie (bo ich w sensie ścisłym 

nazywamy „protestantami”) praktykują bardzo różne formy przyjmowania Komunii 

Świętej.

Przypisywanie wprowadzeniu komunikowania na rękę inspiracjom protestanckim nie 

opiera się na faktach, lecz na wyobrażeniach oskarżycieli; zarówno o tym, jak 

wygląda „katolicka” forma przyjmowania Eucharystii, jak i o tym, co rzekomo jest 

formą „protestancką” Na stronie parafii luterańskiej (Ewangelicko-Augsburskiej) w 

Lubaniu (https://luban.luteranie.pl/2006/05/2158/) można zobaczyć – jak to nazywają 

luteranie- „Sakrament Wieczerzy Pańskiej”, gdzie chleb eucharystyczny podawany 

jest wiernym wprost do ust.

https://luban.luteranie.pl/2006/05/2158/
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WNIOSKI:

Nie ma żadnej wątpliwości, że w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa komunikowano przede 

wszystkim przez podanie Komunii Świętej na 

rękę.

Pierwsze wiarygodne oznaki zmiany tej praktyki 

pochodzą z VII-VIII wieku, komunikowanie do ust 

weszło do stałej praktyki około wieku IX, choć do 

około wieku XIV szafowano Komunię Świętą 

zarówno na rękę, jak i do ust.
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POSTAWA PRZY 

PRZYJMOWANIU



1

RÓŻNE

• III/IV wiek – pokutnicy (odpuszczenie w Wielką Sobotę)

• Tabernaculum (Namiot Spotkania) – ołtarz

• V wiek armarium w pomieszczeniu z boku (dziś zakrystia)

• Tabernakulum jakie znamy – epoka bazylik (puszka nad ołtarzem)

• VI wiek – wieczna lampka (elektryczna od II Wojny)

• Ołtarz jako stół, nie półka (ta dopiero w XV wieku, choć wcześniej była 

podręczna półeczka

• Po liturgii Słowa katechumeni wychodzą

• Ksiądz przodem (tyłem ok.1000)

• Podniesienie od 1579 (wcześniej lokalnie)

• Prefabrykowane opłatki od VIII wieku

• Eulogia dla tych, co nie mogli przyjąć


