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Dotyczy: komunii niskoglutenowej dla osób chorych na celiakię
Wasza Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie,

Minęło już jedenaście lat od wydania zgody Konferencji Episkopatu Polski na udzielanie Komunii
św. osobom chorym na celiakię pod postacią hostii niskoglutenowych, wypieczonych zgodnie ze
wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary. Zgoda ta została podjęta podczas 347. Zebrania
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie w dniu 11 marca 2009 r.
Jesteśmy wdzięczni hierarchom Kościoła Katolickiego w Polsce za zrozumienie problemu osób
chorych na celiakię, dotykającego tak istotnej materii, jaką jest Komunia św. Jest nam niezmiernie
miło, gdy otrzymujemy relacje członków naszego Stowarzyszenia z podanymi przykładami parafii,
gdzie proboszczowie perfekcyjnie rozwiązali sprawę przyjmowania Komunii św. niskoglutenowej.
Jako przykład można podać parafię pw. Błogosławionej Karoliny Kózki w Rzeszowie, gdzie aby
przyjąć komunię niskoglutenową wystarczy zająć odpowiednie miejsce przy stopniu ołtarza, a to
już jest sygnałem dla kapłana, że wierny chce przyjąć taką Komunię św. Takich pozytywnych
przykładów znamy bardzo wiele. Niestety – docierają do nas również sygnały, że nie wszyscy
kapłani ze zrozumieniem i empatią podchodzą do tego niezwykle ważnego z punktu widzenia
chorych wiernych problemu.
Często zdarzają się przypadki odmowy konsekrowania przyniesionego przez osobę chorą
komunikantu, nawet w oryginalnym opakowaniu producenta (w przypadku gdy parafia nie ma
swoich komunikantów niskoglutenowych). Osoby na diecie bezglutenowej z powodów
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zdrowotnych spotykają się również ze stwierdzeniami, że na przykład są „ludźmi słabej wiary, bo
to już nie jest chleb, tylko ciało Chrystusa i nie powinni wydziwiać”.
Niewątpliwie negatywny skutek odniosła również w takich przypadkach mylna interpretacja listu
okólnego Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej z 2017r., w
sprawie przypomnienia warunków, jakim powinna odpowiadać materia eucharystyczna. Wszyscy
pamiętamy tytuły medialne informujące, że „Watykan nie zgadza się na komunię bezglutenową”.
Mając to wszystko na uwadze wnioskujemy do Waszej Ekscelencji o zwrócenie się do biskupów,
aby przypomnieli kapłanom o wszystkich przepisach regulujących kwestię przyjmowania przez
wiernych chorych na celiakię komunii św. pod postacią niskoglutenowego komunikantu.
Jednocześnie postulujemy, aby z przepisów szczegółowych usunąć niektóre zapisy.
Między innymi z „Uchwały nr 25/370/2015 Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przyjęcia
dokumentów dotyczących materii Eucharystii” w rozdziale „Sytuacje szczególne” prosimy o
usunięcie akapitu warunkującego udzielanie komunii św. niskoglutenowej od uprzedniej zgody
Ordynariusza, wydanej po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.
Uzasadnienie: przepis ten jest w zasadzie przepisem „martwym”, jednak powodującym
niepotrzebne komplikacje w sytuacjach, gdy wierny chory prosi o udzielenie komunii
niskoglutenowej, a kapłan stoi na stanowisku, że wierny „wydziwia”. Część chorych z różnych
względów nie ma takich zaświadczeń mimo, że są na diecie bezglutenowej z powodów
zdrowotnych, czasem innych niż celiakia.
Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa przypomniały nam wiernym, że jest w
praktyce kościelnej coś takiego jak komunia duchowa. Nasi członkowie często w swoich relacjach
związanych z problemami w uzyskaniu Komunii św. pod postacią niskoglutenowego komunikantu
informują, że po prostu Komunię św. przyjęli w takiej duchowej formie, jednak czują się przy tym
dyskryminowani, a czasem wręcz poniżani przez kapłanów i z poczuciem krzywdy kończą swoje
uczestnictwo we mszy św.
Dlatego jeszcze raz prosimy o wnioskowane działanie.
Z wyrazami szacunku,
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