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Pan Jezus bez ograniczeń? 

 

Ile razy dziennie można przyjąć Komunię Świętą? W ciągu dnia uczestniczyłem w dwóch 

Mszach świętych. Na pierwszej przyjąłem Eucharystię. Czy na drugiej Mszy też mogę przystąpić 

do Komunii?  

  

Prawo regulujące częstotliwość przyjmowania Komunii świętej w Kościele katolickim 

na przestrzeni wieków ulegało zmianom. Jeszcze w kodeksie Pio-Benedyktyńskim z 1917 roku 

(dziś nieobowiązującym) ustawodawca, podtrzymując wielowiekową tradycję, zakazywał 

przyjmowania Komunii więcej niż raz w ciągu dnia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba 

znajdowała się w niebezpieczeństwie śmierci lub należało chronić Najświętszy Sakrament 

przed zniewagą. Z czasem prawo kanoniczne w tym zakresie stopniowo łagodzono. 

Od 1983 roku, na podstawie decyzji papieża Jana Pawła II promulgowanej w dotąd 

obowiązującym w Kościele katolickim kodeksie, udzielona została zgoda na dwukrotne 

przyjmowanie Ciała Pańskiego w ciągu jednego dnia. Zgodnie z kan. 917 KPK – 

interpretowanym w duchu odpowiedzi Papieskiej Komisji Interpretacyjnej z dnia 26 czerwca 

1984 roku, dotyczącej przywołanego przepisu – ten, kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, 

może ją drugi raz tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której 

uczestniczy. Przywołany przepis dopuszcza jeden wyjątek. Najwyższy ustawodawca usilnie w 

nim zaleca, by wszyscy wierni, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci z 

jakiejkolwiek przyczyny, mimo że już przyjęli Komunię świętą, ponownie otrzymali 

Najświętszy Sakrament, nawet gdyby za drugim razem nie uczestniczyli w Ofierze 

Eucharystycznej.  

W świetle przywołanej normy nie ma znaczenia, czy za pierwszym razem przyjmujemy 

Eucharystię w czasie Mszy świętej, czy też poza nią. Warto pamiętać, że w kan. 918 KPK 1983 



papież zezwolił, aby wierni mogli przyjmować Komunię świętą również poza Mszą. Chociaż 

Jan Paweł II usilnie zalecał, ażeby przyjmowano Komunię podczas sprawowania Eucharystii, 

to jednak zezwalał, aby proszącym o nią dla słusznej racji była ona udzielana również poza 

Mszą. Przy udzielaniu Komunii poza Mszą należy pamiętać o zachowaniu obrzędów 

liturgicznych i innych przepisów prawnych. 

Zgodnie ze wskazaniami rytuału zatytułowanego „Komunia święta i kult tajemnicy 

eucharystycznej poza Mszą świętą” (n. 16) poza Mszą świętą można przystępować do Komunii 

świętej każdego dnia i o każdej porze dnia. Wskazane jest jednak, by duszpasterze określili 

godziny udzielania Komunii świętej w porze dogodnej dla wiernych. Rozdzielanie Ciała 

Pańskiego powinno dokonać się wtedy przy zachowaniu bardziej uroczystego obrzędu, dla 

dobra duchowego osób je spożywających. 

Największe obostrzenia w udzielaniu Komunii poza Mszą przypadają na czas Triduum 

Sacrum. Jak stanowi prawo kościelne, w Wielki Czwartek Komunii świętej można udzielać 

tylko podczas Mszy, w Wielki Piątek zaś – podczas sprawowania liturgii Męki Pańskiej. W te 

dwa dni można zanosić Ciało Pańskie o każdej porze jedynie chorym. W Wielką Sobotę przed 

Wigilią Paschalną nie rozdziela się Chleba Pańskiego nawet chorym, chyba że na sposób 

Wiatyku. Tego dnia Komunia eucharystyczna przyjęta przez wiernych w czasie Wigilii 

Paschalnej stanowi wyraz ich pełnego uczestnictwa w sprawowaniu misterium. Po liturgii 

paschalnej wolno udzielać Ciała Pańskiego bez przywołanych ograniczeń. 

 


