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WIÊTY PIUS X (19031914)
 PAPIE¯ EUCHARYSTII
1. Instaurare omnia in Christo  programem pos³ugi
apostolskiej Piusa X
Koció³ w Europie znalaz³ siê w XIX stuleciu pod wp³ywem bardzo negatywnych dla ¿ycia chrzecijañskiego skutków rewolucji francuskiej oraz pod
nowym i silnym zagro¿eniem dla ¿ycia religijnego, jakimi by³y rozpowszechniany ateizm i materializm1. Pomimo tego ten okres dziejów Kocio³a sta³ siê
wiekiem odnowy, opartej na dok³adnym przestrzeganiu tradycji katolickiej wed³ug nieomylnego Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a, wed³ug cis³ych norm
liturgicznych oraz wed³ug duchowoci rzymsko-³aciñskiej2. Wiek ów by³
równie¿ czasem odszukiwania ukrytych skarbów, które istnia³y w Kociele od
dawna; dokonywa³o siê to poprzez rozwój nauk historycznych zajmuj¹cych siê
pocz¹tkami Kocio³a, w tym badaniami nad liturgi¹. Wysi³kom katolickich
naukowców towarzyszy³a pobo¿noæ eucharystyczna, która znajdowa³a swój
wyraz w Kongresach Eucharystycznych i która ogarnia³a coraz szersze krêgi
wierz¹cych3.
Koció³ podejmuj¹c odnowê ¿ycia chrzecijañskiego, rozpocz¹³ od odnowy liturgii, przekonany, ¿e to najbardziej bêdzie ubogacaæ jego ¿ycie religijne.
W liturgii zaczêto znów dostrzegaæ istotê ¿ycia chrzecijañskiego i dlatego
w niej szukano jego odrodzenia4; nie tylko nowymi rodkami oddzia³ywania,
1
Por. M. Banaszak, Historia Kocio³a Katolickiego, t. III: Czasy nowo¿ytne
17581914, Warszawa 1991, s. 362.
2
Por. B. Neunheuser, Sto lat ruchu odnowy liturgicznej zapocz¹tkowanej
przez o. Prospera Guéranger. Przesz³oæ i perspektywy, Ruch Biblijny i Liturgiczny,
29 (1976), s. 198.
3
Por. tam¿e.
4
Por. L. Beauduin, Modlitwa Kocio³a, Kraków 1987, s. 53.
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ale nadaj¹c ¿yciu Kocio³a wyraz tak potrzebnej powagi i dostojeñstwa5.
Przyk³adowa i klasyczna celebracja liturgiczna w klasztorach, g³ównie benedyktyñskich, oraz duszpasterskie usi³owania wyjcia z podobn¹ liturgi¹ do
wszystkich wiernych, sta³y siê rysem charakterystycznym tzw. ruchu liturgicznego, który tworzyli teolodzy i duszpasterze z takich orodków, jak Solesmes,
Maria Laach, Mont-César (Louvain), Beuron czy Klosterneuburg6.
Pierwsz¹ i najbardziej autorytatywn¹ osob¹ pokazuj¹c¹ liturgiê jako ród³o ¿ycia duchowego dla ka¿dego chrzecijanina, a nie tylko dla niewielkich,
wybranych grup wiernych, sta³ siê papie¿ Pius X7, pasterz dusz, który
programem swojej pos³ugi apostolskiej uczyni³ has³o: Instaurare omnia in
Christo8. Przyjêcie niniejszej dewizy oznacza³o dla tego papie¿a odrodzenie
Z. Zieliñski, Papiestwo i papie¿e dwóch ostatnich wieków, cz. II, Poznañ 1986, s. 16.
Por. B. Neunheuser, Sto lat ruchu..., dz. cyt., s. 198.
7
W pierwszych dniach sierpnia 2003 roku minê³a setna rocznica wyboru kard.
Giuseppe Melchiorre Sarto na Stolicê Piotrow¹, jako Piusa X, a konklawe, podczas
którego dosz³o do jego wyboru, w sposób szczególny nale¿y do wydarzeñ historycznych Kocio³a. W czasie bowiem jego trwania po raz ostatni w dziejach papiestwa
zastosowano weto. Zg³osi³ je w imieniu cesarza Austro-Wêgier, Franciszka Józefa I,
biskup krakowski kard. Jan Puzyna. Cesarz pos³u¿y³ siê ekskluzyw¹, aby nie dopuciæ
do wyboru na papie¿a kard. Mariano Rampolla. W Archiwum Kapitulnym na Wawelu
ks. prof. Jacek Urban odnalaz³ nieznane dot¹d historykom ród³o dotycz¹ce tematyki
owego weto: jest nim relacja samego biskupa krakowskiego kard. Jana Puzyny, który
weto osobicie przedstawi³ w imieniu cesarza Franciszka Józefa I [zob. J. Urban, Relacja kard. Jana Puzyny o konklawe 1903 r. i o jego s³ynnym weto, Folia Historica
Cracoviensia, 8 (2002), s. 273276]. Por. J. J. Janicki, Instaurare omnia in Christo
papie¿a w. Piusa X (19031914) a odnowa liturgiczna, Folia Historica Cracoviensia, 10 (2004), s. 167181.
8
Por. Z. Zieliñski, Papiestwo i papie¿e..., dz. cyt., s. 10n.; Autor uwa¿a, i¿ program papieski zawarty w hale: Odnowiæ wszystko w Chrystusie (Instaurare omnia
in Christo) mylnie odczytywano (...) za zapowied reformy, tu chodzi³o po prostu
o urz¹dzanie wszystkiego w Chrystusie, o pozytywne dzia³anie. To by³o co znacznie
wiêcej ni¿ reformy. Pius X z góry wykluczy³ jakiekolwiek kompromisy ze wiatem, który
odchodzi od Chrystusa, zdradza³ swoj¹ wiadomoæ nadci¹gaj¹cej ofensywy z³a, zewiecczenie. Swoj¹ rolê w obliczu tych zjawisk widzia³ w postaci budowniczego królestwa Bo¿ego wbrew ludzkim wzglêdom i rachubom. Nie w¹tpi³ te¿ ani na chwilê, ¿e
zwyciêstwo nale¿y do sprawy Bo¿ej. Nie trzeba tylko wahaæ siê, gdy przychodzi demaskowaæ szatana, i nie wolno z nim paktowaæ, zaraz bowiem zatruje on ¿ycie spo³eczne
i prywatne. Chrystus jest jedyn¹ zasad¹ odnowy religijnej, a powrót do niego oznacza
rezygnacjê z nieokie³znanej wolnoci, której ludzie domagaj¹ siê dlatego, by móc czyniæ z³o. Papie¿ wiêc zapowiada walkê z si³ami z³a, a po to, by móc j¹ prowadziæ, trzeba
przede wszystkim usprawniæ szeregi duchowieñstwa, wyznaczyæ mu odpowiedni¹ rolê.
Pius X zaleca³ wiêc zastosowanie wszelkich rodków ku temu podanych przez Sobór
Trydencki (tam¿e, s. 11).
5
6
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spo³eczeñstwa chrzecijañskiego nie tylko poprzez ¿arliw¹ obronê praw
Chrystusa i Jego Kocio³a, lecz równie¿ podejmowanie pozytywnego dzie³a
reform i inicjatyw,
których cel by³ w zasadzie duszpasterski, a które zmierza³y do pog³êbienia ¿ycia
wewnêtrznego i lepszego wykorzystania jego zasobów. Pius X zabra³ siê do tego
dzie³a z dowiadczeniem czterdziestu lat spêdzonych z dala od Kurii Rzymskiej
na ró¿nych szczeblach aktywnej pos³ugi duszpasterskiej  z ca³¹ jasnoci¹
i przedsiêbiorczoci¹, której dowody da³, kieruj¹c diecezjami Mantui i Wenecji9.

w. Pius X, papie¿-odnowiciel wszystkiego w Jezusie Chrystusie, rozpocz¹³
swój pontyfikat od uroczystego potwierdzenia s³usznoci rozwijaj¹cego siê ruchu
liturgicznego, i¿ aby odnowiæ prawdziwego ducha chrzecijañskiego, trzeba
przyprowadziæ ca³¹ wspólnotê wierz¹cych do pierwszego i nie do zast¹pienia
przez inne formy pobo¿noci ród³a tego ducha  mianowicie do czynnego
udzia³u wiernych w liturgii, okrelonej przez Piusa X jako wiête misteria (tajemnice), a tak¿e publiczna i uroczysta modlitwa Kocio³a. Papie¿ naucza³:
Jest naszym najgorêtszym pragnieniem, aby prawdziwy duch chrzecijañski na
nowo rozkwit³ na wszelki sposób i ogarn¹³ wszystkich wiernych. Jest wiêc rzecz¹
konieczn¹ zatroszczyæ siê przede wszystkim o wiêtoæ i godnoæ wi¹tyni, gdzie
wierni siê gromadz¹ w³anie, aby szukaæ owego ducha chrzecijañskiego w jego
pierwszym i niezast¹pionym ródle, to znaczy w czynnym udziale w wiêtych
Misteriach oraz w publicznej i uroczystej modlitwie Kocio³a10.

Papie¿ Benedykt XVI powiedzia³ w czasie audiencji generalnej 18 sierpnia 2010 roku, ¿e
pontyfikat w. Piusa X pozostawi³ niezatarty lad w historii Kocio³a, a up³ywa³
on pod znakiem wielkiego wysi³ku reformatorskiego, co syntetycznie wyra¿a
motto Instaurare omnia in Christo  Wszystko odnowiæ w Chrystusie.
Jego dzia³alnoæ w istocie dotyczy³a ró¿nych dziedzin Kocio³a. Od samych
pocz¹tków zaj¹³ siê reorganizacj¹ Kurii Rzymskiej; póniej zapocz¹tkowa³ prace
nad redagowaniem Kodeksu Prawa Kanonicznego, który zosta³ promulgowany
przez jego nastêpcê Benedykta XV. Propagowa³ równie¿ reformê studiów i iter
9
R. Aubert, Koció³ katolicki od kryzysu 1848 roku do pierwszej wojny wiatowej, w: L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles red., Historia Kocio³a, t. V: 1848 do
czasów wspó³czesnych, Warszawa 1985, s. 18. Autor uwa¿a, ¿e papie¿ Pius X nie
pozwoli³ siê opanowaæ biurokracji i dlatego przeprowadzi³ w ci¹gu krótkiego czasu
(jego pontyfikat trwa³ tylko jedenacie lat) wiele reform, o które dopominano siê
w Kociele od stuleci, a które w owym czasie uwa¿ano tak¿e za rewolucyjne. By³y to
m.in. dekrety dotycz¹ce Komunii w. dzieci i czêstego jej przyjmowania przez doros³ych, muzyki kocielnej i liturgii, a ponadto wskazania kierowane do ogó³u wieckich,
które sprawi³y, ¿e Pius X zosta³ uznany za pioniera Akcji Katolickiej (por. tam¿e).
10
Cyt. za: L. Beauduin, Modlitwa Kocio³a, s. 84; zob. t³umaczenie w: G. M.
Suñol, Zasady piewu gregoriañskiego, Poznañ 1957, s. 216.
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formacyjnego przysz³ych kap³anów, zak³ada³ liczne seminaria regionalne, maj¹ce
dobrze zaopatrzone biblioteki i przygotowanych wyk³adowców. Inn¹ wa¿n¹
dziedzin¹ by³a formacja doktrynalna ludu Bo¿ego. Jeszcze w latach, kiedy by³
proboszczem, sam opracowa³ katechizm, a w czasie pos³ugi biskupiej w Mantui
pracowa³ nad tym, aby doprowadziæ do powstania jednego katechizmu, jeli nie
uniwersalnego, to przynajmniej w³oskiego. Jako prawdziwy pasterz rozumia³, ¿e
sytuacja epoki, równie¿ ze wzglêdu na zjawisko emigracji, rodzi³a potrzebê katechizmu, z którego móg³by korzystaæ ka¿dy wierny, niezale¿nie od miejsca zamieszkania i od okolicznoci ¿ycia. Gdy zosta³ papie¿em, przygotowa³ tekst doktryny
chrzecijañskiej dla diecezji Rzymu, który póniej upowszechni³ siê w ca³ych W³oszech i w wiecie. Ten katechizm, nazywany Katechizmem Piusa X, sta³ siê dla
wielu osób niezawodnym przewodnikiem w poznawaniu prawd wiary, dziêki temu,
¿e by³ napisany jêzykiem prostym, jasnym i precyzyjnym oraz ze wzglêdu na
skutecznoæ wyk³adu.
Wiele uwagi powiêci³ reformie liturgii, zw³aszcza muzyki sakralnej, aby pomóc
wiernym w pog³êbianiu ¿ycia modlitwy i prowadziæ ich do pe³niejszego uczestnictwa w sakramentach. W Motu proprio Tra le sollecitudini (1903 r.), które og³osi³ w pierwszym roku pontyfikatu, stwierdza on, ¿e pierwszym i nieodzownym
ród³em prawdziwej duchowoci chrzecijañskiej jest aktywne uczestniczenie
w wiêtych tajemnicach oraz w publicznej i uroczystej modlitwie Kocio³a. Dlatego zaleca³ czêste przystêpowanie do sakramentów, opowiadaj¹c siê za codziennym przyjmowaniem Komunii wiêtej, po dobrym przygotowaniu, i odpowiednio
przyspieszaj¹c pierwsz¹ Komuniê dzieci przez obni¿enie wieku do 7 lat, kiedy
dziecko zaczyna rozumowaæ11.

Papie¿ Pius X podejmuj¹c siê realizacji swego programu odnowienia
wszystkiego w Chrystusie w dziedzinie liturgii, skoncentrowa³ swe dzia³ania
przede wszystkim na reformie piewu i muzyki liturgicznej (Motu proprio Tra
le sollecitudini  z 22 listopada 1903 r.), zachêcie skierowanej do doros³ych
do czêstego, codziennego przyjmowania Komunii w. (Dekret Sacra Tridentina Synodus  z 20 grudnia 1905 r.), na dopuszczeniu dzieci do Pierwszej
Komunii wiêtej w wieku siedmiu lat (Dekret Quam singulari Christus
amore  z 8 sierpnia 1910 r.) oraz na reformie brewiarza, czyli officium
divinum (dzisiejszej Liturgii godzin; Motu proprio Divino afflatu Spiritu
 z 11 listopada 1911 r.)12.
11
Benedykt XVI, Audiencje generalne. 18 sierpnia 2010  Castel Gandolfo.
Wszystko odnowiæ w Chrystusie, LOsservatore Romano, 29 (2010), nr 10, s. 39.
12
Por. M. Righetti, Storia liturgica. I. Introduzione generale, Milano 31964,
s. 52; O. Rousseau, Storia del movimento liturgico, Roma 1961, s. 239; R. Aubert, Das
Reformwerk PiusX. Eucharistische Dekrete und liturgische Erneuerung, w: H. Jedin
red., Die Kirche in der Gegenwart, VI/2. Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand, Freiburg 1985, s. 416426; R. Aubert, Koció³ katolicki od kryzysu, s. 721;
A. Haquin, Les décrets eucharistiques de Pie X. Entre mouvement eucharistique
et mouvement liturgique, La Maison Dieu, 203 (1995), s. 6182.
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2. Codzienne przyjmowanie Komunii w.
(Dekret Sacra Tridentina Synodus  20 XII 1905)
W apostolskiej pos³udze Piusa X centralne miejsce zajmowa³a Msza w.,
w której czynnym uczestnictwie mia³a najpierw s³u¿yæ reforma Msza³u rzymskiego. Nie uda³o siê jednak¿e wiêtemu papie¿owi tego dokonaæ, poza wprowadzeniem pewnych poprawek i uzupe³nieñ. Zdo³a³ natomiast przybli¿yæ
wszystkim wiernym czêst¹ Komuniê w., w której codzienne uczestnictwo
by³o w wielu czêciach Kocio³a uwa¿ane dot¹d za praktykê blisk¹ jakiemu
nadu¿yciu!13 Na pocz¹tku XX wieku, mimo o¿ywionej dyskusji pomiêdzy
zwolennikami i przeciwnikami, nie brakowa³o wielu rodowisk, które mia³y
odnonie do czêstej Komunii bardzo jasny pogl¹d za. Wielk¹ pomoc¹ w przyjêciu takiej postawy by³a encyklika papie¿a Leona XIII Mirae caritatis (1902)14,
która zachêca³a do czêstego przyjmowania Eucharystii, sprzeciwiaj¹c siê
jednoczenie pozornym powodom powstrzymywania siê od czêstej Komunii,
wysuwanym zw³aszcza we Francji i Belgii. Wielkim zwolennikiem, okrelanym nawet heroldem czêstej Komunii w., by³ we Francji ksi¹dz de Ségur.
Kap³an ten uzasadnia³, ¿e nie stanowi ona nagrody za zdobyte cnoty, lecz
przeciwnie, jest rodkiem do ich osi¹gniêcia! W publikacji La très sainte
communion, która wbrew oporowi starszych duchownych, sta³a siê bardzo
poczytn¹ (by³a t³umaczona na obce jêzyki), zaleca³ przyjmowanie Komunii co
tydzieñ, a nawet co drugi dzieñ lub te¿ codziennie15. Postawê czêstego przyjmowania Komunii w. bardzo mocno popiera³ rzymski kard. Gennari oraz
biskup Namur, Heylen, wielokrotny przewodnicz¹cy sta³ego Komitetu Miêdzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Wielu zwolenników tej
postawy eucharystycznej mo¿na by³o znaleæ nie tylko w ca³ych W³oszech,
ale tak¿e poza jej granicami, zw³aszcza na pó³noc od Alp, a ponadto poród
duchowieñstwa zakonnego, w tym szczególnie poród jezuitów16. Kiedy za
13
Por. R. Aubert, Das Reformwerk PiusX..., dz. cyt., s. 417n; Z. Zieliñski, Papiestwo i papie¿e..., dz. cyt., s. 17.
14
Por. AAS, 34 (1901/2), s. 641644; R. Aubert, Das Reformwerk PiusX...,
dz. cyt., s. 416; por. M. Banaszak, Historia Kocio³a..., dz. cyt., s. 375.
15
R. Aubert, Das Reformwerk PiusX..., dz. cyt., s. 417; M. Banaszak, Historia
Kocio³a..., dz. cyt., s. 375. Historycy podaj¹, ¿e Miêdzynarodowe Kongresy Eucharystyczne (pierwszy odby³ siê we Francji, w Lille, w 1881 roku) zrodzi³y siê z prywatnej
pobo¿noci Marii Tamisier, która otrzyma³a potrzebne wsparcie i aprobatê m.in. od
biskupa de Ségur z Pary¿a, biskupa Mermilloda z Fryburga i biskupa Doutreloux
z Lüttich (por. J. F. Choroszy, Z. Jaroszek, Miêdzynarodowe Kongresy Eucharystyczne, Wroc³aw 1997, s. 12).
16
Sporód cz³onków Towarzystwa Jezusowego wymienia siê nazwisko francuskiego jezuity P. L. Crosa, który ¿y³ i dzia³a³ w Hiszpanii, a który nie za bardzo troszcz¹c
siê o opory tamtejszej hierarchii, z entuzjazmem rozwija³ czteropunktowy program:
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Don Giovanni Bosco, gorliwy obroñca czêstej Komunii i wczesnej Komunii
dzieci, wspaniale rozwija³ te praktyki eucharystyczne, podziwiany przez
niego ks. Giuseppe Melchiorre Sarto zostaj¹c biskupem, uczyni³ rozwój tych¿e
praktyk najwa¿niejszym punktem swego programu duszpasterskiego. Dlatego
nic dziwnego, ¿e kiedy zosta³ wybrany na papie¿a zatroszczy³ siê o to, by ten
program urzeczywistniæ w ca³ym Kociele. Na przestrzeni tylko dwóch lat, od
30 maja 1905 do 14 lipca 1907 roku, Pius X dwanacie razy, poprzez dekrety,
listy i przemówienia, zwraca³ uwagê wszystkich na ten problem17. W upowszechnieniu praktyki czêstej Komunii bardzo wiele pomóg³ odbywaj¹cy
siê w Rzymie pod przewodnictwem wikariusza Rzymu kard. Respighiego
i przewodnicz¹cego sta³ego Komitetu bpa Heylena, w dniach 14 czerwca
1905 roku, XVI Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w którym po
raz pierwszy uczestniczy³ papie¿, w³anie w. Pius X, który te¿ poprowadzi³
w Bazylice w. Piotra procesjê na zakoñczenie kongresu. Jednym ze szczególnie wa¿nych tematów ró¿nych spotkañ kongresowych by³a sprawa czêstej,
a nawet codziennej Komunii w. wiernych18. Z okazji tego kongresu Pius X
zaaprobowa³ i zezwoli³ na rozpowszechnianie modlitwy o rozszerzanie siê
pobo¿nego zwyczaju codziennej Komunii, w której zosta³o przypomniane, ¿e
Jezus chcia³ byæ codziennym lekarstwem i codziennym pokarmem naszej
codziennej s³aboci19 . Decyduj¹cym za dokumentem sta³ siê dekret wiêtej
Kongregacji Soboru Sacra Tridentina Synodus (og³oszony na polecenie
papie¿a 20 grudnia 1905 roku) O codziennym przyjmowaniu Komunii w.
 De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione20. W kontekcie trwaj¹cych
dyskusji i sporów przynosi³ on uzasadnienie teologiczne oraz konkretne przepisy praktyczne (by³y to decyduj¹ce rozstrzygniêcia), precyzuj¹ce np. dwa
warunki, których spe³nienie jest konieczne do przyjêcia Komunii, a mianowicie: stan ³aski (wolnoæ od grzechu ciê¿kiego) i prawdziw¹ intencjê. Dekret
odwo³ywa³ siê do nauczania Chrystusa21, który sta³ siê codziennym pokarmem
dla swoich uczniów, zapewniaj¹c ich, i¿ kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³
comulgar (komunikowaæ), cada día (codziennie), sin confesarse (bez spowiadania
siê) i hasta la muerte (a¿ do mierci) (por. R. Aubert, Das Reformwerk PiusX...,
dz. cyt., s. 417.
17
Por. R. Aubert, Das Reformwerk PiusX..., dz. cyt., s. 417.
18
Por. J. F. Choroszy, Z. Jaroszek, Miêdzynarodowe Kongresy..., dz. cyt., s. 45n.
19
R. Aubert, Das Reformwerk PiusX..., dz. cyt., s. 417.
20
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y i innych dokumentach Stolicy
Apostolskiej XX w., oprac. R. Rak, London 1987, s. 31 (AAS 38 (1906), s. 400404).
Autor tego opracowania nadaje temu dekretowi tytu³: O codziennej Komunii wiêtej.
Por. G. Castella, J. Villiger, Papstgeschichte, III, Zürich 1966, s. 147; A. Haquin, Les
décrets eucharistiques de Pie X..., dz. cyt., s. 66.
21
Por. rozdzia³ szósty Ewangelii wed³ug w. Jana: cudowne rozmno¿enie chleba
i mowa eucharystyczna.
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na wieki (J 6,51.58) i który nakaza³ im w modlitwie Ojcze nasz prosiæ o chleb
powszedni, rozumiany przez ojców Kocio³a jako przede wszystkim chleb
eucharystyczny22. Za Soborem Trydenckim dekret przypomina³, i¿
Nasz Zbawiciel, maj¹c odejæ z tego wiata do Ojca, ustanowi³ [Najwiêtszy]
Sakrament, w którym niejako wyla³ bogactwo swej Bo¿ej mi³oci do ludzi, czyni¹c pami¹tkê dla swych cudów (Ps 111[110],4), i przez jego spo¿ywanie poleci³
nam czciæ Jego pamiêæ (por. £k 22,19; 1 Kor 11,24), i g³osiæ Jego mieræ, dopóki
nie przyjdzie s¹dziæ wiat (1 Kor 11,16). Chcia³, aby ten Sakrament przyjmowany
by³ jako duchowy pokarm dla dusz, którym maj¹ siê karmiæ i umacniaæ, ¿yj¹c
¿yciem Tego, który powiedzia³: Kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze Mnie (J 6,57),
oraz jako rodek leczniczy uwalniaj¹cy nas od wykroczeñ powszednich i chroni¹cy przed grzechami miertelnymi. Chcia³ ponadto, aby ten sakrament by³ zadatkiem naszej przysz³ej chwa³y i wiecznej szczêliwoci23.

Maj¹c na uwadze to nauczanie Soboru Trydenckiego, dekret z 1905 roku
wyra¿a³ ¿yczenie Kocio³a, aby wierni obecni na ka¿dej Mszy przyjmowali
Komuniê nie tylko duchowym pragnieniem, ale tak¿e sakramentalnym przyjêciem Eucharystii, a dziêki temu przypad³ im obfitszy owoc Najwiêtszej
ofiary24. Polecany przez w. Piusa X Dekret Sacra Tridentina Synodus,
uzasadni³ to ¿yczenie Kocio³a, które w pe³ni odpowiada pragnieniom Chrystusa Pana, gdy ustanawia³ ten Boski Sakrament. Niejednokrotnie bowiem uczy³
nasz Zbawiciel o potrzebie czêstego po¿ywania Cia³a swego i picia Krwi
swojej Najwiêtszej, co wyrazi³ m.in. s³owami: To jest chleb, który z nieba
zst¹pi³  nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki (J 6,58).
Ju¿ samo porównanie anielskiego pokarmu z chlebem i mann¹, mog³o daæ uczniom
³atwo do poznania, ¿e jak codziennie po¿ywamy chleb dla wzmocnienia cia³a, jak
Izraelici na pustyni codziennie ¿ywili siê mann¹, tak dusza chrzecijañska codziennie mo¿e siê karmiæ i posilaæ chlebem, który z nieba zst¹pi³25.
22
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 34; A. Haquin, Les
décrets eucharistiques de Pie X..., dz. cyt., s. 66.
23
Sobór Trydencki. Sesja 13 (niedziela 11 padziernika 1551). Dekret o Najwiêtszym Sakramencie Eucharystii. Rozdzia³ 2. Powód ustanowienia Najwiêtszego
Sakramentu (cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV (15111870), oprac.
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 447); por. Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, oprac. S. G³owa SJ, I. Bieda SJ, Poznañ 1998, s. 400.
24
Sobór Trydencki. Sesja 22 (czwartek 17 wrzenia 1562). Nauka i kanony
o Najwiêtszej ofierze mszy wiêtej. Rozdzia³ 6 (cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, s. 643; por. Breviarium Fidei..., dz. cyt., s. 414).
25
Dekret Sacra Tridentina Synodus (cyt. za: Eucharystia w wypowiedziach
papie¿y..., dz. cyt., s. 32).
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Dekret O codziennej Komunii w. z 1905 roku przypomina³, ¿e pierwsi
chrzecijanie, rozumiej¹c dobrze pragnienie swojego Boskiego Mistrza i Nauczyciela spo¿ywania Cia³a Syna Cz³owieczego, które jest prawdziwym pokarmem (por. J 6,53.55) ka¿dego dnia spieszyli do tego ród³a si³y, jakim
jest Najwiêtszy Sakrament, trwali oni w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42). Ojcowie wiêci i pisarze
kocielni przekazali nam, ¿e ten sam zwyczaj przetrwa³ wieki nastêpne, nios¹c
bogate owoce doskona³oci i uwiêcenia26. Z biegiem czasu jednak¿e, gdy
s³ab³a pobo¿noæ eucharystyczna, wielu teologów i wieckich chrzecijan
zaczê³o rozprawiaæ o warunkach, rzekomo koniecznych do codziennego
przyjmowania Komunii, i jedni drugich przecigali w stawianiu coraz wiêkszych i trudniejszych wymagañ27. Rezultatem tych rozpraw by³o uznanie
niezmiernie ma³ej liczby wiernych za godnych codziennej Komunii w. i korzystania z ³ask, jakimi obdarza cz³owieka ten b³ogos³awiony Sakrament. Inni
natomiast mieli siê ograniczyæ do przyjmowania anielskiego Chleba raz do
roku, albo co miesi¹c, a najwy¿ej co tydzieñ. Posuniêto siê nawet do tak
wielkiej surowoci, ¿e wykluczono z grupy osób, którym wolno by³o czêciej
przystêpowaæ do Sto³u Pañskiego, ca³e stany i przedstawicieli niektórych
zawodów, np. kupców oraz osoby ¿yj¹ce w ma³¿eñstwie28. Wobec tych opinii
i wprowadzanych zwyczajów, Urz¹d Nauczycielski Kocio³a wyda³ w dniu
12 lutego 1679 roku dokument Cum ad aures, potwierdzony przez papie¿a
Innocentego XI (16761689), w którym
wiêta Kongregacja Soboru potêpi³a wspomniane b³êdy i powci¹gnê³a nadu¿ycia, owiadczaj¹c przy tym, ¿e w miarê pobo¿noci i wed³ug zdania w³asnego
spowiednika, ka¿demu, do jakiegokolwiek by nale¿a³ stanu czy zawodu, nie wyjmuj¹c kupców, ani ludzi ¿yj¹cych w ma³¿eñstwie, wolno przystêpowaæ do czêstej
Komunii wiêtej29.

W podobny sposób post¹pi³ papie¿ Aleksander VIII (16891691), który w dokumencie Sanctissimus Dominus noster, z 7 grudnia 1690 roku, potêpi³
twierdzenie Micha³a Baiusa, i¿ warunkiem koniecznym do godnego przyjêcia Komunii w., jest czysta mi³oæ Bo¿a, wolna od domieszki wszelkiej
niedoskona³oci30. Pomimo powy¿szego nauczania Kocio³a, pod pozorem
gorliwoci o czeæ i uszanowanie nale¿ne Eucharystii, nie usta³y dyskusje
o warunkach potrzebnych do czêstszego i godnego przyjmowania Komunii
w.; niejeden teolog dochodzi³ do wniosku, ¿e na codzienn¹ Komuniê w.
mo¿na pozwalaæ jedynie rzadko i to pod warunkiem spe³nienia rozlicznych
26
27
28
29
30

Tam¿e.
Tam¿e, s. 32n.
Por. tam¿e, s. 33.
Tam¿e.
Tam¿e.
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wymagañ31. Nie brak³o jednak¿e mê¿ów nauki i pobo¿noci¹ wybitnych, którzy zbawiennemu i Bogu mi³emu zwyczajowi przystêpowania codziennie do
Komunii w. stawiali daleko mniejsze trudnoci, ucz¹c, ¿e ¿aden przepis prawa
kocielnego nie wymaga doskonalszego przysposobienia duszy od tych wiernych, którzy codziennie przystêpuj¹ do Sto³u Pañskiego, ani¿eli od tych, którzy
czyni¹ to raz na tydzieñ czy te¿ raz na miesi¹c; natomiast Komunia wiêta
codzienna daleko wiêksze przynosi owoce, ni¿ tygodniowa albo miesiêczna32.
Trwaj¹ce na pocz¹tku XX wieku dyskusje i spory, które niepokoi³y umys³y spowiedników i sumienia wiernych sprawi³y, i¿ zwrócono siê do papie¿a Piusa X
z prob¹, by swoj¹ powag¹ apostolsk¹ rozstrzygn¹³, jakiego przygotowania wymaga codzienna Komunia w. tak, aby w naszych czasach, gdy mi³oæ Bo¿a
i prawdziwa pobo¿noæ znacznie ostyg³a, nie tylko nie zmniejsza³ siê, ale raczej
bardziej jeszcze rozpowszechnia³ i wzrasta³ poród wiernych zbawienny i Bogu
tak bardzo mi³y zwyczaj przystêpowania codziennie do Sto³u Pañskiego33.
wiêta Kongregacja Soboru (obecnie: Kongregacja ds. Duchowieñstwa),
id¹c za wskazaniami Piusa X, który zawsze pe³en troski o dobro duchowe
wiernych pragn¹³ gor¹co, by wierny lud chrzecijañski, jak najczêciej, owszem codziennie, uczestniczy³ w uczcie niebiañskiej i otrzymywa³ jak najobfitsze owoce34, przedstawi³a w tym wzglêdzie, w Dekrecie z 20 grudnia 1905
roku, dziewiêæ postanowieñ.
1. Pierwsze stwierdza³o, ¿e czêsta, a nawet i codzienna Komunia w., jako
odpowiadaj¹ca gor¹cym ¿yczeniom Chrystusa Pana i Kocio³a katolickiego, ma
byæ dozwolona wszystkim wiernym ka¿dego stanu i zawodu, tak aby nie odmawiaæ uczestnictwa w Stole Pañskim nikomu, kto jest w stanie ³aski i przystêpuje
do Komunii w. z sercem prostym i pobo¿nym, czyli w dobrej intencji35.
2. Drugim wymaganym warunkiem przyjêcia Eucharystii jest dobra intencja, któr¹ nale¿y rozumieæ jako chêæ przyst¹pienia do Sto³u Pañskiego, nie
wyp³ywaj¹ca tylko z przyzwyczajenia, z pró¿noci albo z innych wzglêdów
ludzkich, lecz ze szczerego pragnienia podobania siê Bogu, cilejszego z Nim
zjednoczenia wiêzami mi³oci oraz zaczerpniêcia w Najwiêtszym Sakramencie
lekarstwa na uleczenie swych niemocy i b³êdów36.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 34.
33
Tam¿e.
34
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 34.
35
Tam¿e. Tekst ³aciñski: Communio frequens e quotidiana, utpote a Christo Domino et a Catholica Ecclesia optatissima, omnibus Christifidelibus cuiusvis ordinis aut
conditionis pateat; ita ut nemo qui in statu gratiae sit et cum recta piaque mente ad
S. Mensam accedat, prohiberi ab ea possit (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X, teologo
dellEucaristia, Ephemerides Liturgicae, 124 (2010), s. 313).
36
Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 34. Tekst ³aciñski: Recta
autem mens in eo est ut qui ad sacram mensam accedit non usui aut vanitati, aut
31
32
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3. Ka¿dy, kto czêsto lub codziennie po¿ywa Cia³o Pañskie, powinien siê
staraæ, aby byæ wolnym od grzechów powszednich, przynajmniej tych ca³kiem
dobrowolnych oraz wolnym od przywi¹zania do nich. Jednak¿e, do udzia³u
w Komunii w. wystarcza, aby byæ wolnym od grzechów miertelnych i mieæ
silne postanowienie nie pope³niania ich nigdy. Je¿eli bêdzie to w sercu cz³owieka szczere postanowienie, wówczas przez codzienn¹ Komuniê w. bêdzie
mo¿liwe (z ca³¹ pewnoci¹) stopniowe pozbycie siê grzechów powszednich
oraz przywi¹zania do nich37.
4. Sakramenty wiête Nowego Przymierza maj¹ swoj¹ skutecznoæ
p³yn¹c¹ z ich sprawowania (ex opere operato) i moc¹ udzielon¹ im przez
Chrystusa Pana. Osoba przyjmuj¹ca sakrament, czerpie tym wiêksz¹ ³askê,
im bardziej jest przygotowana. do jego przyjêcia. Trzeba zatem, aby Komuniê
w. poprzedzi³o odpowiednie przygotowanie, a po jej przyjêciu nast¹pi³o dziêkczynienie, stosownie do godnoci tego Sakramentu oraz w miarê si³, stanu
i warunków osoby przyjmuj¹cej38.
5. Kto czêsto lub codziennie przyjmuje Komuniê w., powinien siê kierowaæ radami i wskazaniami swojego spowiednika, aby przystêpowaæ do Niej,
z wiêksz¹ roztropnoci¹ i obfitsz¹ zas³ug¹. Spowiednicy ze swej strony
natomiast, niech siê wystrzegaj¹ , aby nie zabraniali czêstej, czy codziennej
Komunii w. osobom bêd¹cym w stanie ³aski i maj¹cym dobr¹ intencjê 39.
6. Obowi¹zkiem proboszczów, spowiedników i kaznodziei jest, zgodnie
z nauk¹ Kocio³a zawart¹ w katechizmie rzymskim, usilne zachêcanie wiernych
do pobo¿nego i zbawiennego zwyczaju czêstego i codziennego przyjmowania
humanis rationibus indulgeat, sed Dei placito satisfacere velit, ei arctius caritate
coniungi, ac divino illo pharmaco suis infirmitatibus ac defectibus occurrere (cyt. za:
G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).
37
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 34n. Tekst ³aciñski: Etsi
quam maxime expediat ut frequenti ac quotidiana Communione utentes venialibus peccati
saltem plene deliberatis eorumque affectu sint expertes, sufficit nihilominus ut culpis mortalibus vacent, cum proposito se numquam in posterum peccaturos; quo sincero animi
proposito fieri non potest quin quotidie communicantes a peccatis etiam venialibus, ab
eorumque affectu sensim se expediant (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).
38
Zob. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35. Tekst ³aciñski:
Cum vero Sacramenta novae Legis etsi effectum suum ex opere operato sortiantur,
maiorem tamen producant effectum quo maiores dispositiones in iis suscipiendis adhibeantur, idcirco curandum est ut sedula ad sacram Communionem praeparatio et congrua gratiarum actio inde sequatur, iuxta uniuscuiusque vires, conditionem ac officia
(cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).
39
Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35. Tekst ³aciñski: Ut
frequens et quotidiana Communio maiori prudentia fiat uberiorique merito augeatur,
oportet ut confessarii consilium intercedat. Caveant tamen Confessarii ne a frequenti
seu quotidiana Communione quemquam avertant, qui in statu gratiae reperiatur et
recta mente accedat (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).
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Komunii w. Dziêki bowiem tej praktyce wzrasta w nas zjednoczenie duchowe
z Chrystusem, wzmacnia siê ¿ycie wewnêtrzne, dusza ubogaca siê w skarby
cnót i otrzymuje pewniejsz¹ rêkojmiê wiecznej szczêliwoci40.
wiêta Kongregacja Obrzêdów szeædziesi¹t dwa lata póniej powtórzy³a
 w Instrukcji Eucharisticum mysterium (25 V 1967), w krótkim rozdziale
37 zatytu³owanym Czêsta i codzienna Komunia w.  nauczanie Dekretu
Sacra Tridentina Synodus (20 XII 1905, nr 6), przyjêtego i zatwierdzonego
przez w. Piusa X, w którym zachêca³ wiernych, aby przystêpowali do Komunii bardzo czêsto, a nawet codziennie, poniewa¿
jasn¹ jest rzecz¹, ¿e przez czêste lub codzienne przyjmowanie Najwiêtszego
Sakramentu zwiêksza siê zjednoczenie z Chrystusem, ¿ycie duchowe otrzymuje
obfitszy pokarm, dusza bardziej wzbogaca siê cnotami, a przyjmuj¹cy otrzymuje
w sposób pewniejszy zadatek wiecznej szczêliwoci, dlatego proboszczowie,
spowiednicy i kaznodzieje niech zachêcaj¹ chrzecijañski lud do tak zbo¿nej
i zbawiennej praktyki czêstymi napomnieniami i z wielk¹ gorliwoci¹41.

7.8. Wskazania zawarte w punkcie siódmym i ósmym analizowanego
dekretu dotycz¹ czêstego lub codziennego przyjmowania Komunii w. przez
osoby zakonne, alumnów w seminariach duchownych i w innych chrzecijañskich ró¿nego rodzaju instytutach dla ludzi m³odych42.
9. Wszyscy pisarze katoliccy powinni, po og³oszeniu tego dokumentu,
powstrzymaæ siê od dalszych, spornych rozwa¿añ dotycz¹cych wymaganych
dyspozycji do czêstego lub codziennego przyjmowania Komunii w.43
40
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35. Tekst ³aciñski:
Cum autem perspicuum sit ex frequenti seu quotidiana S. Eucaristiae sumptione unionem cum Cristo augeri, spirituali vita uberius ali, animam virtutibus effusis instrui
et aeternae felicitas pignus vel firmius sumenti donari, idcirco Parochi, Confessarii
et concionatores probatam Catechismi romanam doctrinam christianum populum ad
hunc tam pium et tam salutarem usum crebris admonitionibus multoque studio coortentur (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).
41
Kongregacja Obrzêdów, Instrukcja Eucharisticum mysterium (25 V 1967),
nr 37; por. J. Miazek oprac., To czyñcie na moj¹ pami¹tkê. Eucharystia w dokumentach Kocio³a, Warszawa 1987, s. 177n.
42
Tekst ³aciñski, nr 7: Communio frequens et quotidiana praesertim in religiosis
institutis cuiusvis generis promoveatur pro quibus tamen sit decretum Quemadmodum diei 17 mensis Decembris 1890 a Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium
latum. Quam maxime quoque promoveatur in clericorum seminariis, quorum alumni
altaris inhiant servitio, item in aliis christianis omne genus ephebeis (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).
43
Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35. Tekst ³aciñski: Denique post promulgatum hoc decretum omnes ecclesiastici scriptores a quavis contentiosa disputatione circa dispositiones ad frequentem et quotidianam communionem
abstineant (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314 n).
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Rozporz¹dzeniem papie¿a Piusa X Dekret Sacra Tridentina Synodus
zosta³ wys³any do wszystkich biskupów i prze³o¿onych zakonnych z poleceniem przekazania go swoim seminariom duchownym, proboszczom, instytutom zakonnym i wszystkim prezbiterom, a potem zawiadomienia Stolicy
wiêtej o podjêtych dzia³aniach dla zrealizowania jego postanowieñ44. W ci¹gu
nastêpnych miesiêcy wydawane nowe dekrety jeszcze bardziej zachêca³y
wiernych do czêstego udzia³u w Komunii w., czy to poprzez udzielenie odpustów (14 XII 1906), czy te¿ przez dyspensê zezwalaj¹c¹ chorym (d³u¿ej ni¿
miesi¹c le¿¹cym w ³ó¿ku) na przyjmowanie Najwiêtszego Sakramentu bez
koniecznoci zachowania postu eucharystycznego (7 XII 1906 i 6 III 1907).
Owe dekrety precyzowa³y ponadto, i¿ stosowane w tekcie sformu³owanie
wszyscy wierni obejmuje tak¿e dzieci, które przyst¹pi³y ju¿ do pierwszej
Komunii w. (13 IX 1906)45.

3. Wczesna, pierwsza Komunia w. dzieci
(Dekret Quam singulari Christus amore  8 VIII 1910)
Drugi dekret komunijny wydany 8 sierpnia 1910 roku na polecenie w.
Piusa X, opracowany przez w. Kongregacjê Sakramentów i nosz¹cy nazwê
Quam singulari Christus amore, zosta³ powiêcony wczeniejszemu dopuszczeniu dzieci do pierwszej Komunii w. Dokument ten rozpoczyna siê przypomnieniem ewangelicznej prawdy, i¿
Chrystus Pan, przebywaj¹c na ziemi, szczególn¹ mi³oci¹ darzy³ dzieci. Rozkosz¹
Jego by³o znajdowaæ siê wród dzieci, lubi³ wk³adaæ na nie rêce, bra³ je w objêcia
i b³ogos³awi³ im. A kiedy uczniowie odsuwali dzieci od Niego, oburza³ siê i surowo
ich gani³, mówi¹c: Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e (Mk 10,14)46.

Koció³ pamiêtaj¹c o tym, stara³ siê od swych pocz¹tków zbli¿aæ dzieci do
Chrystusa przez eucharystyczn¹ Komuniê w. i udziela³ jej nawet w wieku
niemowlêcym. Podawano Komuniê w. ju¿ przy chrzcie wiêtym, jak o tym
wiadcz¹ przepisy prawie wszystkich ksi¹g obrzêdowych a¿ do XIII wieku,
choæ w niektórych krajach zachowano ten zwyczaj jeszcze d³u¿ej, u Greków
44
Por. R. Aubert, Das Reformwerk PiusX..., dz. cyt., s. 418; Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35 n.
45
Por. M. Banaszak, Historia Kocio³a..., dz. cyt., s. 375; Z. Zieliñski, Papiestwo
i papie¿e..., dz. cyt., s. 17.
46
Dekret w. Kongregacji dla spraw sakramentów wiêtych Quam singulari
z 8 sierpnia 1910 o wczeniejszym dopuszczeniu dzieci do pierwszej Komunii wiêtej,
w: Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 37n.
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za i na Wschodzie trwa on dotychczas47. Dekret Quam singulari opisuj¹c
historiê Komunii dzieci, stwierdza, ¿e kiedy Koció³ zauwa¿y³ niebezpieczeñstwo wyplucia konsekrowanego Chleba przez dzieci, a zw³aszcza przez niemowlêta, wprowadzi³ zwyczaj podawania im Eucharystii tylko pod postaci¹
wina48. Pokarmem z nieba posilano dzieci nie tylko przy chrzcie w., ale
czyniono to póniej i doæ czêsto tak¿e w czasie Mszy w., zaraz po duchowieñstwie, b¹d te¿ po Komunii doros³ych, gdy rozdzielano pozosta³oci
wiêtych Postaci.
Od pierwszych wieków chrzecijañstwa udzielanie Komunii wiernym
mia³o miejsce najpierw w ramach sakramentów wtajemniczenia chrzecijañskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Zwyczaj ten by³ praktykowany
w Kociele Zachodu do XI/XII wieku, kiedy pojawi³a siê praktyka udzielania
tych trzech sakramentów rozdzielnie, w ró¿nym czasie. Od XIII stulecia przyjêto zwyczaj udzielania Komunii dzieciom indywidualnie, ale bez specjalnie wyró¿niaj¹cej uroczystoci i razem z innymi wiernymi. W Kociele ³aciñskim powsta³ zwyczaj, i¿ dzieci zaczêto dopuszczaæ do Sto³u Pañskiego
dopiero wtedy, kiedy wiêksze przeb³yski rozumu dawa³y im jako tak¹ znajomoæ Dostojnego Sakramentu. Nowa dyscyplina kocielna, przyjêta ju¿ poprzednio przez niektóre synody krajowe, otrzyma³a uroczyste potwierdzenie
w 1215 r. na powszechnym Soborze Laterañskim IV w s³ynnym kanonie 21,
który nakazuje wszystkim wiernym, po dojciu do u¿ywania rozumu, spowied
i Komuniê w.49

To postanowienie soboru brzmia³o50:
Wszyscy wierni obojga p³ci, osi¹gn¹wszy pe³noletnoæ51, powinni osobicie
przynajmniej raz w roku wiernie wyznaæ wszystkie swoje grzechy w³asnemu kap³anowi i w miarê si³ odprawiæ zadan¹ pokutê, przyjmuj¹c z uszanowaniem przynajmniej w czasie Paschy (na Wielkanoc) sakrament Eucharystii, chyba ¿e za rad¹
w³asnego kap³ana uznaj¹, ¿e z rozs¹dnej przyczyny powinni przez jaki czas
powstrzymaæ siê od jego przyjmowania.

Tam¿e, s. 38.
Tam¿e.
49
Tam¿e.
50
Cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. II (8691312), oprac. A. Baron,
H. Pietras, Kraków 2002, s. 259. Cytowany dokument u¿ywa okrelenia konstytucje,
a nie: kanony.
51
Annos discretionis oznacza w ³acinie: pe³noletnoæ, dos³ownie wiek rozeznania. redniowieczne komentarze tekstów tego soboru wyjaniaj¹, ¿e idzie o wiek
siedmiu lat (por. komentarz w: Dokumenty Soborów..., dz. cyt., s. 258n). Zaznaczmy, ¿e
w IV tomie tego dzie³a (Kraków 2004) wydawcy u¿ywaj¹ okrelenia: wiek rozró¿niania
(s. 458, 613) w miejsce: wiek rozeznania.
47
48
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Zobowi¹zanie przez Sobór Laterañski IV w roku 1215 wszystkich wiernych do przyjmowania Komunii raz w roku w czasie wielkanocnym sprawi³o,
¿e w³anie w tym okresie roku liturgicznego odbywa³a siê (najczêciej) Komunia dzieci.
Sobór Trydencki nie znosz¹c dawnego zwyczaju udzielania Komunii
dzieciom przed dojciem ich do u¿ywania rozumu52, zatwierdzi³ dekret laterañski oraz potêpi³ jego przeciwników: Gdyby kto przeczy³ temu, ¿e wszyscy
poszczególni wierz¹cy chrzecijanie obojga p³ci, po osi¹gniêciu pe³noletnoci,
zobowi¹zani s¹ przynajmniej raz w roku przyj¹æ Komuniê w okresie Wielkanocnym, zgodnie z przykazaniem wiêtej Matki Kocio³a53  niech bêdzie
wyklêty54.
Dekret Quam singulari stwierdza, ¿e na mocy tego nauczania Kocio³a
wierni Chrystusowi, skoro tylko dojd¹ do lat rozeznania, obowi¹zani s¹
przyst¹piæ przynajmniej raz na rok do sakramentów Pokuty i Eucharystii55.
Niestety, w sprawie okrelania wieku u¿ywania rozumu, czyli wieku rozeznania, wkrad³y siê z biegiem czasu liczne nieporozumienia. Wielu s¹dzi³o, ¿e inny
jest wiek rozeznania, gdy chodzi o przyst¹pienie do sakramentu pokuty, a inny
w przypadku pierwszej Komunii w. Twierdzono, i¿ co do pokuty powinno siê
za wiek rozeznania uwa¿aæ ten okres ¿ycia, w którym dziecko zdolne jest
rozró¿niæ pomiêdzy dobrem a z³em, mog¹c wiêc zgrzeszyæ. Wiekiem odpowiednim do pierwszej Komunii w. uwa¿ano dziesiêæ, dwanacie, a nawet
czternacie lat, czyli taki wiek, w którym dziecko posiada pe³niejsz¹ ju¿ znajomoæ prawd wiary i dojrzalsze przygotowanie umys³owe56.
52
Por. Sobór Trydencki. Sesja 21 (czwartek 16 lipca 1562). Nauka o Komunii
pod dwiema postaciami i o Komunii dzieci. Rozdzia³ 4. Ma³e dzieci nie s¹ zobowi¹zane do Komunii sakramentalnej: W koñcu ten¿e wiêty sobór naucza, ¿e ma³e dzieci, pozbawione u¿ywania rozumu, nie s¹ ¿adn¹ koniecznoci¹ zobowi¹zane do Komunii
sakramentalnej Eucharystii, gdy¿ po odrodzeniu w k¹pieli chrztu (por. Tt 3,5), w³¹czone
do cia³a Chrystusa, nie mog¹ w tym wieku utraciæ ³aski dzieci Bo¿ych. Nie nale¿y jednak
potêpiaæ staro¿ytnoci, jeli w lad za ni¹ zwyczaj ten gdzieniegdzie zachowywano. Jak
bowiem wiêci ojcowie mieli wówczas ku temu stosowny powód, tak samo w ka¿dym
razie nale¿y bezsprzecznie wierzyæ, ¿e nie czynili tego jako koniecznego do zbawienia.
(...) Kanon 4. Gdyby kto mówi³, ¿e dla dzieci, zanim osi¹gn¹ wiek rozró¿niania, Komunia Eucharystii jest konieczna  niech bêdzie wyklêty (cyt. za: Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. IV (15111870), oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 611 i 613).
53
Por. Sobór Laterañski IV, konstytucja (kanon) 21.
54
Sobór Trydencki. Sesja 13 (niedziela 11 padziernika 1551). Dekret o Najwiêtszym Sakramencie Eucharystii. Rozdzia³ 8. Sposób korzystania z tego przedziwnego
sakramentu. Kanony o Najwiêtszym Sakramencie, nr 9 (cyt. za: Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. IV, s. 459).
55
Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 39.
56
Por. tam¿e.
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Ta praktyka  twierdzi dekret w. Kongregacji Sakramentów z 8 sierpnia 1910 roku
 która pod pozorem obrony czci Najwiêtszego Sakramentu odsuwa w rzeczywistoci do niego wiernych, spowodowa³a wiele z³ego. Dzieci bowiem oderwane
w niewinnoci swego wieku od mi³oci Chrystusowej, nie od¿ywia³y siê sokami
¿ycia wewnêtrznego. Wskutek tego m³odzie¿, pozbawiona tak potê¿nej pomocy
i straciwszy swoj¹ niewinnoæ wród wielu zasadzek, pogr¹¿a³a siê w na³ogi, zanim skosztowa³a wiêtych Tajemnic57.

Ci wszyscy, którzy nazbyt uporczywie domagaj¹ siê jakich nadzwyczajnych przygotowañ do pierwszej Komunii w., nie zdaj¹ sobie sprawy, i¿ te
liczne przesadne ostro¿noci wyp³ynê³y z nauki jansenistów, twierdz¹cych, ¿e
Najwiêtsza Eucharystia jest nagrod¹, nie za lekarstwem na ludzk¹ niedoskona³oæ i s³aboæ. A tak w³anie uczy³ Sobór Trydencki, i¿ nasz Zbawiciel
chcia³, aby ten Sakrament przyjmowany by³ jako duchowy pokarm dla dusz,
którym maj¹ siê karmiæ i umacniaæ, ¿yj¹c ¿yciem Tego, który powiedzia³: Kto
Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze Mnie (J 6,57) oraz jako rodek leczniczy
uwalniaj¹cy nas od wykroczeñ powszednich i chroni¹cy przed grzechami
miertelnymi58. Maj¹c na uwadze to nauczanie Soboru Trydenckiego, w.
Kongregacja Soboru w Dekrecie Sacra Tridentina Synodus z 26 grudnia
1905 roku, umo¿liwi³a codzienn¹ Komuniê w. wszystkim  zarówno doros³ym, jak i dzieciom  pod warunkiem, ¿e bêd¹ w stanie ³aski i maj¹c dobre
usposobienie woli. Dekret Quam singulari (z 8 sierpnia 1910) uznaje zatem, i¿
nie ma rozumnej przyczyny, dla której nale¿a³oby wymagaæ od dzieci nadzwyczajnych jakich przygotowañ do pierwszej Komunii w., skoro
dawniej ss¹cym niemowlêtom dawano pozosta³oci wiêtych postaci. Wszak
dzieci te znajduj¹ siê w szczêliwszym stanie pierwotnej czystoci i niewinnoci,
a wobec tylu w obecnych czasach zasadzek i niebezpieczeñstw, potrzeba im
bardzo owego pokarmu mistycznego59.

Postanowieniem tego dekretu za wiek rozeznania, gdy chodzi o spowied, uwa¿a
siê wiek, w którym dziecko jest w stanie odró¿niæ to, co uczciwe, od tego, co
jest nieuczciwe, czyli wiek, kiedy dziecko dochodzi do jako takiego u¿ywania
rozumu. Podobnie odnonie do pierwszej Komunii, za wiek rozeznania nale¿y
wiek, w którym dziecko umie odró¿niæ Chleb eucharystyczny od zwyk³ego
chleba, a to oznacza, ¿e dziecko osi¹gnê³o u¿ywanie rozumu60.

Tam¿e.
Sobór Trydencki. Sesja 13 (niedziela 11 padziernika 1551). Dekret o Najwiêtszym Sakramencie Eucharystii. Rozdzia³ 2. Powód ustanowienia Najwiêtszego
Sakramentu (cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, s. 447).
59
Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 40.
60
Tam¿e, s. 40n.
57
58
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Takie rozumienie tej problematyki potwierdzaj¹ dokumenty Kocio³a, najwybitniejsi inetrpretatorzy Soboru Laterañskiego i wielcy teologowie pocz¹wszy od XIII wieku, liczne synody oraz biskupi, którzy w swoich zarz¹dzeniach
dopuszczali dzieci siedmioletnie do pierwszej Komunii w. Tomasz z Akwinu
pisa³: Kiedy dzieci zaczynaj¹ ju¿ okazywaæ takie u¿ywanie rozumu, ¿e maj¹
ju¿ odpowiedni kult do sakramentu Eucharystii, wtedy mo¿na im tego sakramentu udzieliæ61. W wyjanianiu tego tekstu twierdzono, i¿ Eucharystii
nale¿y udzielaæ wszystkim u¿ywaj¹cym rozumu, chocia¿by nawet to czy inne
dziecko niejasno jeszcze wiedzia³o, co czyni62.
W wiekach XVIXVIII ustala siê, ró¿nie w wielu Kocio³ach lokalnych,
rok ¿ycia uprawniaj¹cy do przyjmowania Komunii w. przez dzieci; jego rozpiêtoæ by³a stosunkowo du¿a, bo od siódmego do 1314 roku ¿ycia, czy
nawet, pod wp³ywem jansenizmu, póniej63. Dlatego kolejnym argumentem
z historii dla Dekretu Quam singulari by³a uchwa³a Synodu Rzymskiego
z czasów Benedykta XIII (17241730), który poucza³, ¿e obowi¹zek przyjmowania Komunii powstaje wówczas, gdy
ch³opcy i dziewczêta dojd¹ do wieku rozeznania, tzn. do tego wieku, kiedy pokarm
sakramentalny, czyli prawdziwe Cia³o Jezusa Chrystusa, mog¹ odró¿niæ od zwyczajnego ziemskiego chleba i kiedy umiej¹ przyst¹piæ do Sto³u Pañskiego z nale¿n¹ pobo¿noci¹ i uszanowaniem64.

Wa¿nym dokumentem dla ustalenia wieku rozeznania sta³ siê tak¿e Katechizm Rzymski, który odpowiada³ na pytanie: W jakim wieku nale¿y podaæ
dzieciom wiête Tajemnice?. Odpowied brzmia³a:
Tego nikt ustaliæ nie mo¿e lepiej od rodziców dziecka i kap³ana, któremu dzieci
wyznaj¹ swe grzechy. Do nich bowiem nale¿y znajomoæ i os¹d, czy dzieci zdoby³y ju¿ jako tak¹ znajomoæ tego przedziwnego Sakramentu i czy odczuwaj¹
pragnienie przyjêcia go65.
Tam¿e, s. 41.
Tam¿e.
63
Por. B. Nadolski, Liturgika, t. IV: Eucharystia, Poznañ 1992, s. 85. Jansenizm
(nazwa pochodzi od nazwiska Corneliusa Jansena [³ac.: Jansenius, zm. 1638], profesora
teologii w Lovanium, póniej biskupa diecezji Ypres) by³ przede wszystkim nurtem
teologicznym, podkrelaj¹cym m.in. pesymistyczny pogl¹d na ludzk¹ naturê, ska¿enie
cz³owieka przez grzech pierworodny, niegodnoæ cz³owieka, koniecznoæ surowej ascezy
i moc ³aski Bo¿ej. Jansenizm by³ te¿ pewnym stylem ¿ycia duchowego i pobo¿noci,
pesymistyczny w pogl¹dzie na cz³owieka, surowy w wymaganiach ascetycznych,
oszczêdny w praktykach sakramentalnych, a zw³aszcza niechêtny czêstej Komunii w.,
której cz³owiek stale jest nie doæ godny (por. W. £ydka, D. Olszewski, Jansenizm,
w: A. Zuberbier red., S³ownik teologiczny, Katowice 1998, s. 214n).
64
Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 41n.
65
Tam¿e, s. 42.
61
62
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Problem roku ¿ycia, w którym dzieci mia³yby przyst¹piæ do pierwszej
Komunii usta³, kiedy zaaprobowany przez w. Piusa X Dekret Kongregacji
Sakramentów Quam singulari Christus amore (z 8 sierpnia 1910 roku) postanowi³, ¿e
wiekiem rozeznania dotycz¹cym pierwszej Komunii wiêtej jest wiek, gdy dziecko
umie odró¿niæ Chleb eucharystyczny od zwyk³ego chleba ziemskiego tak, i¿ mo¿e
pobo¿nie przyst¹piæ do O³tarza. Nie potrzeba zatem doskona³ej znajomoci prawd
wiary, wystarczy bowiem znajomoæ niektórych zasadniczych prawd, czyli jako
taka znajomoæ; nie jest te¿ potrzebne pe³ne u¿ywanie rozumu, wystarczy pocz¹tkowe, czyli jako takie u¿ywanie rozumu66.

Dzieci mog¹ wiêc przyjmowaæ Komuniê wiêt¹ od chwili zyskania pe³nego
rozeznania, czyli gdy bêd¹ potrafi³y odró¿niæ Chleb eucharystyczny od zwyk³ego chleba powszedniego, oraz gdy posi¹d¹ znajomoæ najbardziej podstawowych prawd wiary, co ma miejsce oko³o siódmego roku ¿ycia dziecka67.
Dekret Quam singulari bezwarunkowo odrzuca odk³adanie pierwszej
Komunii w. i wyznaczanie wieku dojrzalszego do jej przyjêcia, stwierdzaj¹c, ¿e Stolica Apostolska uczyni³a ju¿ tak w kilku przypadkach, np. odrzucaj¹c
15 marca 1851 roku uchwa³ê krajowego Synodu w Rouen, zabraniaj¹c¹ przystêpowaæ dzieciom do Komunii w. przed dwunastym rokiem ¿ycia. Papie¿
Pius IX w licie kard. Antonellego do biskupów francuskich, z dnia 12 marca
1866 roku, surowo zgani³ rozpowszechnion¹ w niektórych diecezjach praktykê odk³adania pierwszej Komunii w. a¿ do wieku dojrzalszego, do lat z góry
okrelonych. Podobnie post¹pi³a w. Kongregacja Sakramentów, 25 marca
1910 roku, gdy na zapytanie z Argentyny: czy do Komunii w. nale¿y dopuszczaæ dzieci dwunastoletnie czy te¿ czternastoletnie, odpowiedzia³a: Nale¿y
dopuszczaæ do Sto³u Pañskiego ch³opców i dziewczynki, skoro tylko dojd¹ do
rozeznania, czyli u¿ywania rozumu68.
Dekret Quam singulari (z 8 sierpnia 1910) postanowi³, i¿ nie trzeba zatem czekaæ z pierwsz¹ Komuni¹ do dziesi¹tego, dwunastego czy czternastego
roku ¿ycia, jak to czêsto w tamtych czasach praktykowano. Takie spojrzenie
Kocio³a oznacza³o nowe zastosowanie zasady, na której opiera³a siê ca³a eucharystyczna reforma papie¿a Piusa X. Podkrela³o, ¿e Komunia w. jest nie
tyle nagrod¹ za dobre, zgodne z wol¹ Bo¿¹ ¿ycie chrzecijanina, ale o wiele
istotniejsz¹ jest jej dzia³aj¹ca moc jako pokarmu duchowego, zgodnie z teologiczn¹ zasad¹ ex opere operato69.
Tam¿e, s. 42.
Por. G. Ferraro, San Pio X..., dz. cyt., s. 311n; G. Castella, J. Villiger, Papstgeschichte, III..., dz. cyt., s. 148.
68
Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 42.
69
Por. R. Aubert, Das Reformwerk PiusX..., dz. cyt., s. 418.
66
67
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wiêta Kongregacja Sakramentów wydaj¹c Dekret Quam singulari
Christus amore, pragnê³a, aby zupe³nie usun¹æ resztki nadu¿yæ i by dzieci,
zbli¿ywszy siê do Jezusa Chrystusa, ju¿ w swym wieku najwczeniejszym
¿y³y Jego ¿yciem i w Nim znajdowa³y obronê przed niebezpieczeñstwami
zepsucia. Dlatego uzna³a za wskazane podaæ obowi¹zuj¹ce w ca³ym Kociele przepisy co do pierwszej Komunii w. dzieci:
1. Wiekiem rozeznania tak co do spowiedzi, jak i co do Komunii w. jest
wiek, w którym dziecko zaczyna rozumowaæ, czyli oko³o siódmego roku ¿ycia;
niekiedy nieco póniej, niekiedy nawet wczeniej. Od tego czasu zaczyna
obowi¹zywaæ dziecko zachowanie przykazania dotycz¹cego spowiedzi i Komunii w.70
2. Koció³ stwierdza, ¿e do pierwszej spowiedzi i do pierwszej Komunii
w. nie jest konieczna pe³na i doskona³a znajomoæ nauki chrzecijañskiej.
Dziecko powinno jednak¿e póniej, stosownie do swej inteligencji (pojêtnoci),
stopniowo wyuczyæ (douczyæ) siê ca³ego katechizmu71.
3. W odpowiednim przygotowaniu dziecka do pierwszej Komunii w.
jest potrzebna taka znajomoæ zasad religii, aby dziecko  stosownie do
swego rozwoju umys³owego  przyswoi³o sobie prawdy wiary konieczne do
zbawienia. Ponadto dziecko powinno umieæ odró¿niæ Chleb eucharystyczny od chleba powszedniego i ziemskiego, tak aby mog³o przyst¹piæ do
Najwiêtszej Eucharystii z pobo¿noci¹, na jak¹ je staæ w tym okresie ¿ycia
(wieku)72.
4. Obowi¹zek wype³nienia przykazania przyst¹pienia do spowiedzi i Komunii w., który ci¹¿y na dziecku, spoczywa przede wszystkim na tych, którzy
powinni siê o nie troszczyæ, a wiêc na rodzicach, na spowiedniku, na nauczycielach i na proboszczu. Dopuszczenie jednak dziecka do pierwszej Komunii
70
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., s. 43. Tekst ³aciñski: Aetas
discretionis tum ad Confessionem tum ad S. Communionem ea est, in qua puer incipit
ratiocinari, hoc est circa septimum annum, sive supra, sive etiam infra. Ex hoc tempore
incipit obligatio satisfaciendi utriusque praecepto Confessionis et Communionis (cyt.
za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 310).
71
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
Ad primam Confessionem et ad primam Communionem necessaria non est plena et
perfecta doctrinae christianae cognitio. Puer tamen postea debebit integrum catechismum pro modo suae intelligentiae gradatim addiscere (cyt. za: G. Ferraro, San Pio
X..., art. cyt., s. 310).
72
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
Cognitio religionis quae in puero requiritur ut ipse ad primam Communionem convenienter se praeparet ea est qua ipse fidei mysteria necessaria necessitate medii pro suo
captu percipiat, atque eucharisticum panem a communi et corporali distinguat ut ea
devotione quam ipsius fert aetas ad SS. Eucharistiam accedat (cyt za: G. Ferraro, San
Pio X..., art. cyt., s. 310).
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w., jak uczy Katechizm Rzymski, nale¿y do rodziców lub ich zastêpców oraz
do spowiednika73.
5. Ksiê¿a proboszczowie powinni raz lub wiêcej razy w roku zapowiedzieæ i urz¹dziæ generaln¹ Komuniê dzieci, dopuszczaj¹c do niej nie tylko te
dzieci, które dopiero po raz pierwszy komunikuj¹, ale tak¿e i te, które za
zgod¹ rodziców lub spowiednika ju¿ przyst¹pi³y do Sto³u Pañskiego. Obie
te grupy dzieci duszpasterze powinni wczeniej, przez kilka dni pouczyæ
i przygotowaæ74.
6. Rodzice i inni sprawuj¹cy opiekê nad dzieæmi winni do³o¿yæ wszelkich
starañ, aby dzieci po pierwszej Komunii w. przystêpowa³y czêciej do Sto³u
Pañskiego, a nawet, o ile to jest mo¿liwe, codziennie, jak tego pragnie Jezus
Chrystus i Koció³ wiêty, Matka nasza oraz ¿eby przystêpowa³y z tak¹ pobo¿noci¹, na jak¹ staæ dzieci w ich wieku. Opiekunowie dziecka powinni ponadto
pamiêtaæ o spoczywaj¹cym na nich bardzo powa¿nym obowi¹zku czuwania
nad tym, aby dzieci, które przyjê³y pierwsz¹ Komuniê w., uczêszcza³y potem
w dalszym ci¹gu na katechizacjê. Je¿eliby za to by³o niemo¿liwe (w wyj¹tkowych przypadkach), nale¿y w inny sposób udostêpniæ dzieciom g³êbsze poznanie prawd i zasad wiary75.
7. wiêta Kongregacja Sakramentów uzna³a ponadto za wskazane, aby
stanowczo potêpiæ zwyczaj niedopuszczania do spowiedzi dzieci, które dosz³y
ju¿ do u¿ywania rozumu lub spowiadania ich, ale bez rozgrzeszenia. Biskupi

73
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
Obligatio praecepti Confessionis et Communionis quae puerum gravat in eos praecipue recidit qui ipsius curam habere debent, hoc est in parentes, confessarium,
institutores et in parochum. Ad patrem vero aut ad illos qui vice eius gerunt, et ad
confessarium secundum Catechismum Romanum pertinet admittere puerum ad primam
Communionem (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 310).
74
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
Semel aut pluries in anno curent parochi indicere atque habere Communionem generalem puerorum, ad eamque non modo novensiles admittere sed etiam alios qui parentum confessariique consensu ut supra dictum est iam antea primitus de altari sancta
libarunt. Pro utrisque dies aliquot instructionis et praeparationis praemittantur (cyt.
za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 310).
75
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
Puerorum curam habentibus omni studio curandum est ut post primam Communionem
iidem pueri ad sacram mensam saepius accedant et si fieri possit etiam quotidie prout
Christus Iesus et mater ecclesia desiderant, utque id agant ea animi devotione quam
talis fert aetas. Meminerint praeterea quibus ea cura est gravissimum quo tenentur
officium providendi ut publicis catechesis praeceptionibus pueri ipsi interesse pergant, sin minus eorundem religiosae institutioni alio modo suppleant (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 310).
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winni do³o¿yæ starañ, a nawet u¿yæ rodków prawnych, ¿eby ów zwyczaj ca³kowicie wykorzeniæ76.
8. Nale¿y zdecydowanie napiêtnowaæ nadu¿ycie nie udzielania dzieciom, które
dosz³y do u¿ywania rozumu, Wiatyku i Ostatniego Namaszczenia oraz ich grzebania w rycie przewidzianym dla dzieci. Biskupi  ordynariusze miejsca powinni
z ca³¹ surowoci¹ przestrzec tych, którzy nie odstêpuj¹ od tego zwyczaju77.
Papie¿ w. Pius X zatwierdzi³ w ca³oci i poleci³ wydaæ oraz og³osiæ ten
dekret. Biskupi w ramach swej pos³ugi apostolskiej mieli go podaæ do wiadomoci nie tylko proboszczom i w ogóle ca³emu duchowieñstwu, ale tak¿e
wszystkim wiernym. Zarz¹dzi³ ponadto, aby ten dokument corocznie, w okresie rekolekcji wielkopostnych i spowiedzi wielkanocnej, odczytywano wiernym w jêzyku ojczystym78.
Dekret w. Kongregacji ds. Sakramentów wiêtych Quam singulari
z 8 sierpnia 1910 roku zobowi¹zywa³ rodziców, nauczycieli, spowiedników
i duszpasterzy, aby maj¹c na uwadze niewinnoæ dzieci i mi³oæ Chrystusa do
nich, wczenie i czêsto prowadzili je do Komunii w.79 Wychodzi³ naprzeciw nie
tylko czcigodnej starochrzecijañskiej tradycji eucharystycznej w tym wzglêdzie,
ale tak¿e i zwyczajom wiernie zachowywanym w wielu wspólnotach kocielnych. I mimo ¿e ów dekret Stolicy Apostolskiej (i papie¿a Piusa X) nie przerwa³
ró¿nych dyskusji i nie obali³ od razu ca³kowicie starych nawyków, to jednak
zosta³ przez ogó³ biskupów oraz wiernych w ca³ym Kociele przyjêty z radosn¹
wdziêcznoci¹ i gorliwie wprowadzany w ¿ycie, stanowi¹c wspania³¹ drogê
do umacniania i pog³êbiania ¿ycia religijnego w rodzinach katolickich80.
Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski: Consuetudo non admittendi ad confessionem pueros aut nunquem eos absolvendi quum
ad usum rationis pervenerint, est omnino improbanda. Quare Ordinarii locorum adhibitis etiam remediis iuris curabunt ut penitus de medio tollatur (cyt. za: G. Ferraro, San
Pio X..., art. cyt., s. 310).
77
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
Detestabilis omnino est abusus non ministrandi Viaticum et Extremam Unctionem
pueris post usum rationis eosque sepeliendi ritu parvulorum. In eos qui ab huiusmodi
more non recedant, Ordinarii locorum severe animadvertant (cyt. za: G. Ferraro, San
Pio X..., art. cyt., s. 310).
78
Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 44. Singulis autem
Ordinariis mandavit ut idem decretum non modo parochis et clero significarent sed
etiam populo cui voluti legi quotannis tempore praecepti paschalis vernacula lingua
(cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 311).
79
Por. G. Castella, J. Villiger, Papstgeschichte, III, dz. cyt., s. 148.
80
Por. tam¿e; Z. Zieliñski, Papiestwo i papie¿e..., dz. cyt., s. 17. B. Nadolski
twierdzi, ¿e omawiany tu dekret z 1910 roku przyczyni³ siê do rozwoju Mszy pierwszokomunijnych i pomno¿enia zwyczajów zwi¹zanych z dniem Komunii, a wiêc:
procesje wprowadzaj¹ce, przemówienia bezporednio przed Komuni¹, nabo¿eñstwa
76
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Postanowienia w. Piusa X wyra¿one w obu dekretach o czêstej i wczesnej Komunii znalaz³y entuzjastyczne poparcie tak¿e w tworzonych grupach,
ligach i stowarzyszeniach, jak np. w utworzonej przez ojców od Najwiêtszego Sakramentu (eucharystianie) w Rzymie (jeszcze w kwietniu 1905 roku)
Lidze Kap³anów. Jako cel postawili sobie oni zachêcanie wszystkich wiernych
do stosowania w ¿yciu parafialnym dekretu o czêstej Komunii; po szeciu
latach liga liczy³a ponad 50 tysiêcy kap³anów81. W stolicy chrzecijañstwa,
bezporednio po wydaniu Dekretu Quam singulari (1910), powsta³o Pobo¿ne stowarzyszenie dla Komunii w. dzieci, do którego przy³¹czy³y siê wkrótce
narodowe stowarzyszenia W³och, Hiszpanii, Belgii, Ameryki Po³udniowej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ojciec wiêty Pius X ju¿ w 1907 roku domaga³
siê odprawiania dorocznego triduum eucharystycznego w ka¿dej diecezji
i mo¿liwie w ka¿dej parafii, aby jednoczenie bardziej jeszcze zwróciæ uwagê
duchowieñstwa i wiernych na znaczenie dekretu z 1905 roku82. Uzasadnienie
teologiczne i nowe przepisy oraz wskazania duszpasterskie dekretu o czêstej
Komunii zrodzi³y w Belgii niezwyk³¹ dzia³alnoæ aposto³a czêstej Komunii,
jezuity Julesa Lintelo (18621919) za³o¿yciela Ligi Najwiêtszego Serca (Pana
Jezusa), której cz³onkowie zobowi¹zywali siê do regularnego przyjmowania
Komunii83.
Papie¿ Pius X od pocz¹tku swego pontyfikatu wykorzystywa³ Miêdzynarodowe Kongresy Eucharystyczne do rozpowszechniania wspomnianych
dekretów, które zachêca³y zw³aszcza do czêstej, a nawet codziennej Komunii;
w ten sposób kongresy te zosta³y ubogacone o nowy wymiar dodany do ich
dotychczasowego aspektu, skupiaj¹cego siê g³ównie na zamanifestowaniu
wiary w obecnoæ Chrystusa Pana w Najwiêtszym Sakramencie i publicznym oddaniu Mu czci. Wielki orêdownik czêstej Komunii, J. Lintelo, poczynaj¹c od Kongresu Eucharystycznego w Metz w 1907 roku, sta³ siê opatrznociowym mówc¹ propaguj¹cym na kolejnych tego typu spotkaniach
czêst¹ i wczesn¹ Komuniê w. Na XXII Miêdzynarodowym Kongresie
Eucharystycznym, który odbywa³ siê w Madrycie w dniach od 23 czerwca do
1 lipca 1911 roku, kilka miesiêcy po wydaniu Dekretu Quam singulari, Lintelo
przedstawi³ ideê krucjaty eucharystycznej dzieci, któr¹ przyjêto na Kongresie
popo³udniowe, odnowienie przyrzeczeñ chrztu wiêtego (nawi¹zanie do sakramentów
wtajemniczenia chrzecijañskiego), odpowiednie ubiory, wieca komunijna, specjalny
obrazek, ró¿ne podarki itp. (por. B. Nadolski, Liturgika, t. IV, dz. cyt., s. 85).
81
Por. R. Aubert, Das Reformwerk PiusX..., dz. cyt., s. 418.
82
Por. tam¿e, s. 419; M. Banaszak, Historia Kocio³a..., dz. cyt., s. 376.
83
Por. tam¿e. Podobne Ligi, choæ pod ró¿nymi nazwami, powsta³y we Francji
i Anglii.
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Eucharystycznym w Lourdes w 1914 roku i która w ci¹gu nastêpnych dwóch
lat zosta³a wprowadzona w 54 krajach84.
w. Pius X zgodnie z przes³aniem swego pontyfikatu odnowienia wszystkiego w Chrystusie (Instaurare omnia in Christo) dokona³ przede wszystkim odnowienia liturgii, zw³aszcza w odniesieniu do Mszy w. oraz cile z ni¹
zwi¹zanego czêstego i wczesnego uczestnictwa wiernych w Komunii w.
Ojciec wiêty w podjêtej odnowie liturgii nie ogranicza³ siê do spraw
tylko formalnych, ale przybli¿a³ wszystkim wiernym liturgiê jako uobecnianie
zbawczego dzie³a Jezusa Chrystusa, aby mogli oni w niej czynnie uczestniczyæ. Z kolei zalecaj¹c czêst¹ i wczesn¹ Komuniê w., Pius X czyni³ to w tym
celu, by wierni mogli zaczerpn¹æ ducha prawdziwie chrzecijañskiego
z najpierwszego i niezbêdnego ród³a, jaki stanowi czynny wspó³udzia³
w najwiêtszych tajemnicach oraz modlitwach publicznych i uroczystych
Kocio³a85.
Zusammenfassung

DER HEILIGE PIUS X. (19031914)  PAPST DER EUCHARISTIE
Papst Pius X. (19031914) hat sein Pontifikat, das unter dem Motto Instaurare
omnia in Christo (Alles in Christo erneuern) stand, mit der Erneuerung der Liturgie
angefangen. Bei seinem eifrigen Streben, Kirche und Menscheit durch wiederbelebung der Frömmigkeit zu erneuern, war Pius X. auch um die Reinheit und Erhabenheit
der gottesdienstlichen Formen besorgt. Seine Reformen auf diesem Gebiet bezogen
sich zunächst auf die kirchliche Musik, die damals besonders in Italien verweltlicht
und entartet war.
Von besonderer Bedeutung sind im Werke des grossen Seelsorgepapstes die
Kommunionerlasse. Im Dekret der Konzilskongregation vom 20. Dezember 1905 erklärte
Pius X. als Wunsch Christi und der Kirche, dass alle Gläubigen öfters, ja möglichst
jeden Tag in würdiger Weise zum heiligen Mahle gehen möchten, um durch die eucharistische Vereinigung mit Gott als Heilmittel gegen ihre Gebrechen, nicht etwa als Lohn
für ihre Tugenden, die Kraft zur Stärkung der Liebe zu gewinnen. Am 8. August 1910
erklärte die Sakramentskongregation mit ausführlicher dogmatischer Begründung und
päpstlicher Bestätigung, es genüge zur ersten heiligen Kommunion, dass ein Kind
zu denken anfange und hinreichende Vernunft aufweise, um das eucharistische Brot
von gewöhnlichen Speisen zu unterscheiden und die notwendigen Glaubensstücke
zu begreifen, was ungefähr im siebten Lebensjahr der Fall sei.
Por. R. Aubert, Das Reformwerk PiusX..., dz. cyt., s. 419n; M. Banaszak, Historia Kocio³a..., dz. cyt., s. 376.
85
Pius X, Motu proprio Tra le sollecitudini, Wstêp (t³um. w: G. M. Suñol,
Zasady, s. 216).
84

wiêty Pius X (19031914)  papie¿ Eucharystii

213

Pius X. hat die Liturgie als die erste und unersetzliche Quelle für den wahren
christlichen Geist proklamiert und die aktive Teilnahme der Gläubigen an ihr
gefordert.
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