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Katolicka doktryna o sposobie obecno ci Chrystusa 

w postaciach eucharystycznych wyra ona w mszale dla 

by ych anglikanów

Benedykt XVI w listopadzie 2009 roku podpisa  dokument Anglicanorum coeti-

bus, dzi ki któremu cz  biskupów oraz wiernych wieckich wspólnoty anglika -

skiej konwertowa o do Ko cio a katolickiego. Na mocy tego dokumentu powsta-

y tzw. ordynariaty personalne skupiaj ce by ych anglikanów. Obecnie istniej  

trzy takie struktury: ordynariat Naj wi tszej Maryi Panny z Walshingham (Our 

Lady of Walsingham) na terytorium Anglii i Walii, ordynariat Katedry wi tego 

Piotra (Chair of St. Peter) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz ordynariat 

Matki Bo ej od Krzy a Po udnia (Our Lady of the Southern Cross) dla wiernych 

zamieszkuj cych Australi . Chocia  dokument Anglicanorum coetibus sygnowa  

obecny papie  emeryt, to jednak za pontyÞ katu jego nast pcy dokument doczeka  

si  liturgicznej i duszpasterskiej recepcji. Po pierwsze, w 2015 roku wszed  do 

u ytku liturgicznego msza  dla by ych anglikanów: Divine Worship: The Missal2, 

który zawiera „ ywe tradycje duchowe, liturgiczne i duszpasterskie Wspólno-

ty anglika skiej jako cenny dar umacniaj cy wiar ”3 wiernych w ordynariatach. 

Po drugie, Franciszek w 2019 roku doprecyzowa  pewne zapisy Anglicanorum 

1 Pawe  Beyga — doktor nauk teologicznych (teologii dogmatycznej). W 2018 roku obroni  

prac  doktorsk  na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc awiu. Cz onek Towarzystwa Teo-

logów Dogmatyków, cz onek zespo u redakcyjnego Mi dzynarodowego Przegl du Teologicznego 

„Communio”. Opublikowa  kilkadziesi t artyku ów w recenzowanych czasopismach naukowych. 

Autor ksi ki Tradycja anglika ska w mszale dla Ordynariatów Personalnych by ych anglikanów 

(Opole 2018); e-mail: pbeyga@wp.pl. ORCID: 0000-0002-0838-9482.
2 Zob. Divine Worship: The Missal, London 2015.
3 Benedykt XVI, Konstytucja apostolska Anglicanorum coetibus o ustanowieniu Ordynaria-

tów Personalnych dla anglikanów przyst puj cych do pe nej wspólnoty z Ko cio em katolickim 

(2009), w: Wspólnota anglika ska a ekumenia. Wokó  konstytucji apostolskiej Anglicanorum coeti-

bus Benedykta XVI, red. T. Ka u ny, Z. Kijas, Kraków 2010, s. 159–165, tu: s. 162.
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coetibus. Papie  zdecydowa  m.in., e cz onkami ordynariatów personalnych 

b d  osoby, które przyj y wiar  chrze cija sk , dzi ki wysi kom by ych angli-

kanów4. To wszystko stanowi wystarczaj ce powody, aby przyjrze  si  na nowo 

w polskiej teologii ordynariatom personalnym, jako stosunkowo m odej wspól-

nocie eklezjalnej w onie katolicyzmu.

Istot  niniejszego tekstu mo na sprowadzi  do nast puj cych pyta : jakie jest 

zdanie doktryn katolickiej i anglika skiej na temat obecno ci Chrystusa w posta-

ciach eucharystycznych oraz jak wygl da recepcja katolickiego dogmatu w mszale 

dla ordynariatów personalnych. Na pocz tku zostan  ukazane w zarysie obie dok-

tryny mówi ce o sposobie obecno ci Chrystusa w chlebie i winie podczas Eucha-

rystii. Kolejno, w Divine Worship: The Missal zostan  wskazane wybrane sposoby 

recepcji katolickiego nauczania eucharystycznego. Ostatni punkt b dzie prób  do-

konania teologicznej oceny tej recepcji w kontek cie aktualnego dialogu ekumenicz-

nego pomi dzy Ko cio em katolickim a wspólnot  anglika sk . Metoda zastosowa-

na w badaniach b dzie si  opiera  na znanej aci skiej zasadzie lex orandi — lex 

credendi, która wyra a zwi zek tre ci wiary chrze cija skiej z celebrowan  w Ko -

ciele liturgi . Innymi s owy, za konkretnym sposobem modlitwy stoi okre  lona dok-

tryna. W niniejszym tek cie b dzie chodzi  o doktryn  eucharystyczn .

Niejako na marginesie nale y wspomnie , e w polskiej literaturze teolo-

gicznej wci  brakuje publikacji poruszaj cych problem teologii anglika skiej. 

Zauwa y  nale y bez w tpienia prac  Tradycja anglika ska w mszale dla or-

dynariatów personalnych by ych anglikanów5 oraz publikacje autorstwa S awo-

mira Nowosada6 oraz Przemys awa Kantyki7. Autor wyra a jednak nadziej , e 

niniejszy tekst mo e sta  si  przyczynkiem do podj cia bada  nad anglika sk  

teologi  nad Wis .

Katolicka i anglika ska doktryny eucharystyczne

Pierwsze tysi clecie chrze cija stwa nie toczy o powa nych debat na temat spo-

sobu obecno ci Chrystusa w Eucharystii. Dopiero drugie millenium przynios o 

4 Zob. B. Zaj czkowska, Franciszek aktualizuje „Anglicanorum coetibus” Benedykta XVI, 

9 kwietnia 2019, [online] https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-04/aktualizacja-an-

glicanorum-coetibus.html [11.05.2019].
5 Zob. P. Beyga, Tradycja anglika ska w mszale dla ordynariatów personalnych by ych angli-

kanów, Opole 2018.
6 Zob. S. Nowosad, Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglika skie, Lublin 2016.
7 Zob. m.in. P. Kantyka, wi ta Komunia w tradycji anglika skiej, w: To czy cie na moj  pa-

mi tk . Eucharystia w perspektywie ekumenicznej, red. L. Górka, Warszawa 2005, s. 156–172; 

ten e, Mariologia pojednania. Najnowsze osi gni cia dialogu katolicko-anglika skiego, „Studia 

Oecumenica” 5 (2005), s. 291–306.
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ze sob  dyskusj  streszczaj c  si  nie tylko w pytaniu „co to jest?”, lecz przede 

wszystkim w dociekaniach „jak” chleb i wino staj  si  Cia em i Krwi  Chrystusa. 

W jedenastym stuleciu próbowano niezwykle sugestywnie, wr cz mechanicznie 

opisywa  realno  obecno ci Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii. Mówiono, 

e Cia o Pa skie jest „ amane r kami kap anów i rozdrabniane z bami wiernych, 

którzy przyjmuj  Komuni ”8.

Sobór Trydencki w odpowiedzi na reformacyjn  zawieruch , tak e w kwe-

stiach doktrynalnych dotycz cych Eucharystii, naucza  o transsubstancjacji. 

Chocia  samo sformu owanie „transsubstancjacja” si ga swoj  genez  wcze niej 

ni  lata obrad tego soboru, to jednak okaza o si  niezwykle pomocne w a nie 

w obronie katolickiej doktryny przed protestantami. Ojcowie soborowi stwier-

dzili, e „przez konsekracj  chleba i wina dokonywa si  przemiana ca ej sub-

stancji chleba w substancj  Cia a Chrystusa, Pana naszego, i ca ej substancji 

wina w substancj  Jego Krwi. T  przemian  trafnie i w a ciwie nazwa  wi ty 

katolicki Ko ció  przeistoczeniem”9. S owa o przemianie ca ej substancji chle-

ba i ca ej substancji wina s  odpowiedzi  na stanowisko Marcina Lutra, który 

wyznawa  wiar  w realn  obecno  Pana w konsekrowanych postaciach, lecz 

odrzuca  rzymski sposób odpowiedzi na pytanie, „jak” dokonuje si  przemiana 

chleba i wina. Warto zaznaczy , e przypisywanie Lutrowi spogl dania na obec-

no  Pana w Eucharystii jedynie w kategoriach symbolicznych nie odpowiada 

prawdzie. W tym kontek cie przypisuje si  by emu augustianinowi powiedzenie: 

„ju  szybciej ni  z fanatykami na zwyk e wino zgodzi bym si  z papie em, e 

jest tu tylko Krew”10 albo w nieco zmienionym brzmieniu: „wol  ju  przyj  

zwyk  krew z papie em, ni  z zapale cami pi  zwyk e wino”11. Niejako na mar-

ginesie trzeba zaznaczy , e tak e Ko ció  prawos awny do dzisiaj poddaje ostrej 

krytyce katolick  doktryn  o transsubstancjacji12. Zatem dla prawos awia oraz 

dla chrze cija stwa wyros ego po Reformacji transsubstancjacja to reductio ad 

philosophiam13.

8 Cyt. za: M. Qualizza, Inicjacja chrze cija ska. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, t um. 

M. Stebart, Kraków 2002, s. 135.
9 Sobór Trydencki, Dekret o Naj wi tszym Sakramencie (1551), w: Breviarium fidei. Wybór 

doktrynalnych wypowiedzi Ko cio a, red. S. G owa, I. Bieda, Pozna  1989, s. 401.
10 Cyt. za: P. Milcarek, Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Kraków 2009, 

s. 63.
11 Cyt. za: H.A. Oberman, Marcin Luter. Cz owiek mi dzy Bogiem a diab em, t um. E. Ada-

miak, Gda sk 2004, s. 181.
12 Zob. m.in. prac  A. Schmemanna: Eucharystia. Misterium Królestwa, t um. A. Tuczy ski, 

Bia ystok 1997.
13 Por. P. Wróblewski, B d ufilozoficznienia rzymskokatolickiej dogmatyki na przyk adzie po-

j cia transsubstancjacji — patrystyczny punkt widzenia kontrowersji, w: Status b du w filozofii 

i teologii, red. B. Ferdek, L. Miodo ski, Wroc aw 2014, s. 145–153, tu: s. 150.
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W tak  krytyk  transsubstancjacji nale y wpisa  tak e anglika sk  doktryn  

eucharystyczn . Chocia  wspólnota anglika ska pod wzgl dem doktrynalnym 

stanowi raczej rodzin  wspólnot ko cielnych, to jednak normatywnym tekstem 

pozostaje nadal trzydzie ci dziewi  artyku ów religii anglika skiej14. Zawieraj  

one doktryn , która chce by  via media zachowuj c  równowag  pomi dzy dok-

trynami katolick  a lutera sk  i kalwi sk 15. Dwudziesty ósmy artyku  zawiera 

explicite krytyk  rzymskiego nauczania o przeistoczeniu: 

Wieczerza Pa ska jest nie tylko dowodem mi o ci, któr  chrze cijanie winni mie  

wzgl dem siebie, lecz jest tak e sakramentem odkupienia przez mier  Chrystusa, 

zas uguj cym na to, aby przyjmowa  go nale ycie, godnie i z wiar ; ami c chleb, 

przyjmujemy Cia o Chrystusa, podobnie bior c kielich b ogos awie stwa, przyj-

mujemy Jego Krew. Transsubstancjacja (albo przemiana substancji chleba i wina) 

podczas Wieczerzy Pa skiej nie mo e by  udowodniona przez Pismo wi te, 

sprzeczna jest z jasnym s owem Pisma, niweczy istot  sakramentu i jest powodem 

wielu przes dów. Podczas Wieczerzy Cia o Chrystusa otrzymuje si , przyjmuje 

i spo ywa tylko w sposób duchowy i boski; wiara jest sposobem przyjmowania 

i spo ywania Cia a Chrystusa podczas Wieczerzy Pa skiej. Sakrament Wieczerzy 

Pa skiej nie z polecenia Chrystusowego utrzymany zosta  i wyniesiony, nie z po-

lecenia Chrystusowego obnoszony by  i praktykowany16. 

Pomimo odrzucenia transsubstancjacji anglikanizm nie wypracowa  oryginalne-

go wyt umaczenia dla sposobu obecno ci Chrystusa w chlebie i winie podczas 

Wieczerzy Pa skiej. Innymi s owy, wspó czesna teologia anglika ska zachowu-

je du  rezerw  wobec nawet próby wyt umaczenia sposobu przemiany chleba 

i wina. W formu owaniu nowych dogmatów teologia anglika ska upatruje zarze-

wia sporów pomi dzy wyznawcami Chrystusa. Wed ug reformatora anglikani-

zmu Tomasza Cranmera w modlitwie eucharystycznej nie chodzi o rzeczywist  

przemian  chleba i wina. Jest ona bardziej pro b  o godny udzia  w Ciele i Krwi 

Chrystusa, czyli w a ciwe usposobienie przyjmuj cego sakrament17. Dla angli-

kanizmu charakterystyczny jest zatem tzw. „recepcjonizm”. Jest to po o enie ak-

centu nie na rzeczywist  obecno  (real presence), lecz na samo przyjmowanie 

chleba i wina podczas sprawowania Wieczerzy Pa skiej (real partaking). Wa -

14 Por. S. Wells, What Anglicans Believe. An Introduction, London 2011, s. 58.
15 Zob. A. Nichols, The Panther and the Hind. A Theological History of Anglicanism, Edin-

burgh 1993, s. 18.
16 39 artyku ów wiary Ko cio a anglika skiego, w: Wyznania wiary. Protestantyzm, red. Z. Pa-

sek, Kraków 1999, s. 164–176, tu: s. 173.
17 Por. P. Kantyka, Anglikanie i metody ci w dialogu z katolikami na temat Eucharystii, w: Wspól-

na Eucharystia — cel ekumenii, red. P. Jaskó a, R. Porada, Opole 2005, s. 225–242, tu: s. 226.
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niejsze sta o si  pytanie o to, co wierny otrzymuje w Komunii, a nie o to, w jaki 

sposób dokonuje si  cud przemiany chleba oraz wina18.

Na zauwa enie zas uguje anglika ska krytyka wynoszenia, ogl dania, a tak e 

przechowywania chleba i wina po sko czonej Eucharystii. To tak surowe stano-

wisko nale y wi za  m.in. z przedreformacyjnym zwyczajem „ogl dania hostii”. 

Adoracja, która mia a towarzyszy  podniesieniu po konsekracji najpierw hostii, 

a nieco pó niej kielicha, przeradza a si  niejednokrotnie w groteskow  biegani-

n , aby ogl da  konsekrowane postacie. W polskiej literaturze teologicznej pisa  

o tym przed laty m.in. Pawe  Sczaniecki. Wed ug tego benedyktyna w wiekach 

rednich „podniesienie sta o si  centralnym momentem mszy wi tej. Na odg os 

dzwonka przy o tarzu robi  si  w ko ciele tumult, bo ka dy chcia  zobaczy  Ho-

sti  wi t . […] Efekty teatralne pomna a y jeszcze dodatkowe zwyczaje, w ród 

nich przede wszystkim warczenie b bnów”19. Wobec takiego przesuni cia ak-

centu ze spo ywania Cia a Pa skiego na ogl danie konsekrowanej hostii Refor-

macja, w tym tak e angielska, chcia a odwrócenia tego procesu, k ad c nacisk 

na spo ywanie, a nie adorowanie. S usznie zauwa y  Jaroslav Pelikan, e tak-

e katolickie kaznodziejstwo czasów Reformacji domaga o si  niejednokrotnie 

oczyszczenia ze skojarze  zabobonnych20. Wed ug reformatorów „ogl danie” 

hostii mia o zwi zek z doktryn  o transsubstancjacji, poniewa  Chrystus nie 

ustanowi  Sakramentu O tarza do spogl dania na niego lub roztrz sania dok ad-

nie, jak i kiedy nast puje przemiana chleba i wina. 

W onie anglikanizmu, który nie d y do uniformizacji doktryny i liturgii, 

wyst puje tak e stronnictwo o silnym zabarwieniu katolickim. Bywaj  oni na-

zywani rytualistami, anglokatolikami lub traktarianami21. To w a nie z tym ro-

dowiskiem przez lata by  zwi zany pó niejszy konwertyta z anglikanizmu John 

Henry Newman. Wspó cze ni anglokatolicy nie tylko doktrynalnie zbli aj  si  

do nauczania katolickiego w kwestii sposobu obecno ci Chrystusa w Euchary-

stii, lecz tak e ich praktyka liturgiczna przypomina zwyczaje liturgii rzymsko-

katolickiej, czyli przechowywanie chleba po zako czonej Wieczerzy Pa skiej, 

u ywanie monstrancji oraz zwyczaj podniesienia hostii i kielicha po wypowie-

dzeniu s ów konsekracji.

Podsumowuj c, katolicka nauka o transsubstancjacji chce wyja ni , w jaki 

sposób dokonuje si  przemiana chleba w Cia o i wina w Krew Chrystusa. Pos u-

guje si  przy tym terminologi  zaczerpni t  z filozofii. Jednocze nie krystalizo-

waniu si  tej doktryny towarzyszy  rozwój gestów adoracyjnych w liturgii oraz 

18 Por. ten e, wi ta Komunia…, s. 162.
19 P. Sczaniecki, Msza po staremu si  odprawia, Kraków 2008, s. 167.
20 Zob. J. Pelikan, Tradycja chrze cija ska. Historia rozwoju doktryny, t. IV: Reformacja Ko -

cio a i dogmatów (1300–1700), t um. M. Król, Kraków 2010, s. 67.
21 Zob. P. Jaskó a, Wyznania chrze cija skie bez jedno ci z Rzymem, Opole 2008, s. 102.

PST 35.indd   111 15.04.2020   16:39:29



112 PAWEŁ BEYGA

zwyczaj osobliwej pobo no ci, która polega a przede wszystkim na ogl daniu 

i adorowaniu hostii. To spowodowa o reformacyjne odrzucenie nie tylko takiej 

pobo no ci eucharystycznej, ale tak e samej transsubstancjacji, jako nauczania 

niebiblijnego. Takie w a nie stanowisko zajmuje anglikanizm, z którego konwer-

towali wierni skupieni obecnie w ordynariatach personalnych. 

Recepcja katolickiej doktryny w mszale 

Od pierwszej niedzieli Adwentu 2015 roku kap ani sprawuj cy Eucharysti  

w trzech ordynariatach personalnych mog  pos ugiwa  si  w asn  ksi g  li-

turgiczn , czyli Divine Worship: The Missal. Cz  konwertytów wywodzi si  

konserwatywnego stronnictwa w onie anglikanizmu, a wi c z tzw. Ko cio a 

Wysokiego. W tym stronnictwie doktryna bliska katolickiemu nauczaniu o trans-

substancjacji przek ada si  na liturgiczn  praktyk  i sposób celebrowania Eu-

charystii. Nale y spojrze  w tym miejscu na ordo missae tej nowej zachodniej 

ksi gi liturgicznej przy pomocy zasady: lex orandi — lex credendi. Chce ona 

w syntetyczny sposób wyrazi  przekonanie, e doktryna Ko cio a znajduje swój 

wyraz w celebrowanej liturgii. Jednocze nie zaznaczy  trzeba, e liturgia nie jest 

przecie  katechizmem, a pewne prawdy wyra ane s  nie tylko za pomoc  s ów, 

lecz tak e gestów i postaw22. 

Pró no w tekstach modlitw znale  samo s owo „transsubstancjacja”, ponie-

wa  jest to termin teologiczny, a przez to w pewien sposób techniczny. Liturgia 

zatem nie zajmuje si  sposobem przemiany postaci podczas konsekracji, lecz 

wskazuje, e po wypowiedzeniu s ów ustanowienia nie jest to ju  zwyk y chleb 

i kielich ze zwyk ym winem. S usznie zatem zauwa y  przed laty Joseph Ratzin-

ger, e w liturgii nie tylko niezmienne i wa ne pozostaj  s owa, lecz tak e to, co 

im towarzyszy, a wi c m.in. postawy cia a oraz gesty23.

Postaw  cia a, która wyra a katolickie nauczanie o przemianie chleba i wina 

podczas Eucharystii jest postawa kl cz ca oraz przykl kni cia kap ana. W msza-

le dla by ych anglikanów mo na odnale  znacznie wi cej przykl kni  wobec 

konsekrowanych postaci ni  np. w liturgii zreformowanej po II Soborze Waty-

ka skim. Kap an przykl ka pierwszy raz po wypowiedzeniu s ów konsekracji 

nad hosti 24, kolejno po ukazaniu jej wiernym25. W sposób analogiczny przykl ka 

22 Por. L. Dobszay, The Restoration and Organic Development of the Roman Rite, London 

2010, s. 39.
23 Por. J. Ratzinger, Preface, w: A. Reid, The Organic Development of the Liturgy: The Prin-

ciples of Liturgical Reform and Their Relation to the Twentieth-Century Liturgical Movement Prior 

to the Second Vatican Council, San Francisco 2005, s. 9–13, tu: s. 11.
24 Zob. Divine Worship…, s. 640.
25 Zob. tam e.
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po konsekracji wina oraz po ukazaniu wiernym kielicha26. Nast pnie celebrans 

przykl ka po doksologii ko cz cej modlitw  eucharystyczn  a przed Modlitw  

Pa sk 27, po umieszczeniu ma ego fragmentu hostii w kielichu28, po modlitwie 

nazwanej Prayer of Humble Access29, przed przyj ciem Cia a i Krwi Chrystu-

sa30. Podsumowuj c, od konsekracji a  do przyj cia Komunii celebrans przy-

kl ka osiem razy, a wierni zwyczajowo zachowuj  postaw  kl cz c  podczas 

ca ej modlitwy eucharystycznej oraz od piewu Agnus Dei a  do modlitwy po 

Komunii. W tym miejscu nale y zaznaczy , e dla poruszanego w niniejszym 

artykule problemu szczegó owe wyliczenie przykl kni  celebransa jest nie-

zwykle wa ne przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, gesty te wiadcz  

o przyj ciu przez konwertytów katolickiego nauczania o prawdziwej przemianie 

chleba i wina w Cia o i Krew Chrystusa. Po drugie, wspólnota, z której obecni 

cz onkowie ordynariatów personalnych konwertowali, nie wykszta ci a w asnej 

doktryny eucharystycznej z jednoczesnym odrzuceniem transsubstancjacji. Tak 

du a liczba przykl kni  wiadczy zatem o katolickiej wierze, która dochodzi do 

g osu w celebrowanej liturgii. Wreszcie, w polskiej literaturze teologicznej prob-

lem msza u dla by ych anglikanów nie budzi wi kszego zainteresowania, a co za 

tym idzie sama liturgia pozostaje nieznana. St d wobec powy szych argumentów 

tak szczegó owe wyliczenie przykl kni  staje si  w pe ni uzasadnione. 

Chocia  sam termin „transsubstancjacja” nie wyst puje w rubrykach ani w ni-

grykach msza u dla by ych anglikanów, to jednak ta liturgia zak ada t  wiar  

niejako implicite. Benedykt XVI zobowi za  bowiem konwertytów do przyj cia 

ca ej doktryny wyra onej w Katechizmie Ko cio a Katolickiego. Ten katechizm 

przywo uje m.in. nauczanie Soboru Trydenckiego o przeistoczeniu chleba i wina 

(zob. KKK 1376). Jednocze nie przypomniano o zwi zku tej prawdy z celebro-

wan  w Ko ciele liturgi . Wed ug autorów katechizmu „w liturgii Mszy wi tej 

wyra amy nasz  wiar  w rzeczywist  obecno  Chrystusa pod postaciami chleba 

i wina, mi dzy innymi kl kaj c lub sk aniaj c si  g boko na znak adoracji Pana” 

(KKK 1378). Nieobce by ym anglikanom s  tak e praktyki przywo ane w tym 

samym punkcie katechizmu, a wi c adoracja Naj wi tszego Sakramentu prze-

chowywanego w tabernakulum oraz procesje teoforyczne. 

Niejako na marginesie warto zaznaczy , e anglikanizm ju  w swoich po-

cz tkach d y  do wyrugowania postawy czci i adoracji wobec konsekrowanych 

postaci. Twórca anglika skiej liturgii wspomniany arcybiskup Tomasz Cranmer 

d y  do przekszta cenia anglikanizmu w wyznanie stricte protestanckie. Tym 

26 Zob. tam e, s. 640–641.
27 Zob. tam e, s. 643.
28 Zob. tam e, s. 652.
29 Zob. tam e, s. 653.
30 Zob. tam e.

PST 35.indd   113 15.04.2020   16:39:29



114 PAWEŁ BEYGA

samym, najwi kszych zmian dokona  w celebracji Wieczerzy Pa skiej, aby „lu-

dzie zmuszeni, by modli  si  po protestancku, stawali si  protestantami”31. W od-

powiedzi na praktyk  przyjmowania Wieczerzy Pa skiej w postawie kl cz cej 

wprowadzono do nowych ksi g liturgicznych tzw. „czarn  rubryk ” (black rub-

ric). Precyzowa a ona, e „kl cz ca postawa wiernego przy komunii wyra a 

wdzi czno  i pokor , nie jest za  aktem adoracji lub wiary w cielesn  obecno  

Chrystusa w Eucharystii lub w przeistoczenie”32. Zosta a ona dodana, aby zli-

kwidowa  nieporozumienia i katolickie skojarzenia pojawiaj ce si  wobec no-

wej anglika skiej doktryny eucharystycznej33. Jednocze nie twórcy msza u dla 

by ych anglikanów nie wprowadzili explicite s owa „transsubstancjacja” do tej 

liturgii, jednak e o przeistoczeniu przypominaj  liczne przykl kni cia i postawa 

kl cz ca wiernych podczas modlitwy eucharystycznej. 

W ramach problemu poruszanego w tym artykule trzeba wspomnie  o wa -

nym tek cie Tomasza z Akwinu, który znalaz  swoje miejsce w mszale dla by-

ych anglikanów, czyli o sekwencji Lauda Sion Salvatorem. Jest ona umieszczo-

na w mszale w j zyku angielskim34 i przewidziana na uroczysto  Naj wi tszego 

Cia a i Krwi Pa skiej35. W tym hymnie eucharystycznym tak e pró no szuka  

s owa „transsubstancjacja” lub chocia  próby opisania sposobu obecno ci Chry-

stusa w postaciach eucharystycznych. Doktor Anielski jednak wprost prawd  

o przemianie chleba i wina komentuje s owem „dogmat”. „Dogmat dan jest do 

wierzenia, e si  w Cia o chleb przemienia, wino za  przechodzi w Krew”.

Podsumowuj c, kto  poszukuj cy s owa „transsubstancjacja” w mszale dla 

konwertytów z anglikanizmu musi zamyka  t  now  zachodni  ksi g  liturgicz-

n  z poczuciem zawodu. Jednak e badaj c s owa i gesty zawarte w ordo mszy, 

nale y pami ta  o za o eniu Benedykta XVI, e byli anglikanie, chocia  pos u-

guj  si  w asn  liturgi , musz  uzna  ca  doktryn  katolick  zawart  we wspó -

czesnym katechizmie. Dogmat o transsubstancjacji jest zatem obecny w modli-

twie cz onków ordynariatów personalnych niejako implicite.

Próba teologicznej oceny

Problem doktryny eucharystycznej w mszale dla by ych anglikanów trzeba roz-

patrywa  w szerszym kontek cie. Takim kontekstem jest dialog prowadzony po-

31 P. Milcarek, Historia Mszy…, s. 68.
32 P. Kantyka, Anglikanie i metody ci…, s. 226.
33 Por. M. Chapman, Anglican Theology, New York 2012, s. 37.
34 T umaczenia tej sekwencji na j zyk polski mo na odnale  m.in. w: Hymny brewiarza i sek-

wencje msza u, t um. L. Staff, Warszawa 1962; Msza  Rzymski, opr. benedyktyni tynieccy, Pozna  

1963. 
35 Zob. Divine Worship…, s. 552.
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mi dzy Ko cio em katolickim a wspólnot  anglika sk . Wymiernymi efektami 

tych ekumenicznych wysi ków s  m.in. dokumenty po wi cone konkretnym za-

gadnieniom teologicznym. W 1969 roku rozpocz a prac  na polu dialogu teolo-

gicznego Mi dzynarodowa Komisja Anglika sko-Rzymskokatolicka (Anglican-

-Roman Catholic International Commission — ARCIC), która po dwóch latach 

prac opublikowa a dokument po wi cony Eucharystii36. Autorzy deklaracji 

stwierdzili, e obecno  Chrystusa w Eucharystii nie ogranicza si  wy cznie do 

chleba i wina, lecz jest dostrzegalna tak e w przepowiadaniu S owa Bo ego oraz 

w celebruj cym liturgi  kap anie. Jednak samo s owo „transsubstancjacja” (lub 

„przeistoczenie”) nie znalaz o si  w tek cie g ównym, lecz w przypisie. Wed ug 

mieszanej komisji anglika sko-rzymskokatolickiej 

nazwa „przeistoczenie” (transsubstantiatio) przyj a si  powszechnie w Ko ciele 

katolickim, by wyrazi  my l, i  Bóg, dzia aj c w Eucharystii, dokonuje przemia-

ny w wewn trznej warstwie elementów. Nazw  „przeistoczenie” nale y rozumie  

jako stwierdzenie faktu obecno ci Chrystusa oraz pe nej tajemnicy, radykalnej 

przemiany, która si  dokonuje. We wspó czesnej teologii rzymskokatolickiej na-

zwy tej nie rozumie si  w sensie „jak”, czyli sposobu przemiany37. 

Wobec tych stwierdze  i takiego umiejscowienia spornego fragmentu nauczania 

katolickiego krytyczne stanowisko zaj  m.in. Charles Journet. Swoje w tpliwo ci 

argumentowa  brakiem jednoznacznego stwierdzenia, e termin „transsubstancja-

cja” chce mówi  nie tylko o radykalno ci przemiany chleba i wina, lecz tak e jest 

katolick  odpowiedzi  na pytanie, „jak” dokonuje si  ta przemiana38. Nie bez zna-

czenia pozostaje fakt, e dokument Mi dzynarodowej Komisji Anglika sko-Rzym-

skokatolickiej powstawa  w czasie posoborowej dyskusji w samym Ko ciele kato-

lickim nad sposobem przemiany chleba i wina. Odpowiedzi  na te dyskusje by a 

encyklika Paw a VI Mysterium fidei, w której papie  przypomnia , e nie godzi si  

rozprawia  o tajemnicy przeistoczenia, nie czyni c wcale wzmianki o zadziwia-

j cej przemianie ca ej substancji chleba w Cia o, a ca ej substancji wina w Krew 

Chrystusa, o której mówi Sobór Trydencki, jakby ta przemiana polega a jedynie 

na „zmianie oznaczenia” (transsignificatio), i „zmianie celu” (transfinalisatio)39. 

36 Por. P. Jaskó a, Historyczno-teologiczne podstawy otwarcia Ko cio a anglika skiego na dia-

log ekumeniczny, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2 (2002), s. 331–354, tu: s. 352.
37 Mi dzynarodowa Komisja Anglika sko-Rzymskokatolicka, Wspólna deklaracja na temat 

Eucharystii (Windsor 1971), „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) 4, s. 62–65, tu: s. 64.
38 Por. S.C. Napiórkowski, Wprowadzenie, „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) 4, s. 55–62, tu: 

s. 60.
39 Pawe  VI, Encyklika Mysterium fidei (1965). Cyt. za: Eucharystia w wypowiedziach Papie y 

i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., zebra  ks. R. Rak, London, 7 lutego 2003, Funda-
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Bezpo redni  odpowiedzi  na deklaracj  z Windsoru by a nota Kongregacji 

Nauki Wiary, która wskaza a na pewne teologiczne niejednoznaczno ci wyst -

puj ce w tek cie: 

Zauwa a si  z zadowoleniem, e liczne wyra enia jasno przyjmuj  rzeczywist  

obecno  Cia a i Krwi Chrystusa w sakramencie […]. Jednak niektóre inne sfor-

mu owania, przede wszystkim te, które d  do wyra enia pe ni tej obecno ci, nie 

wydaj  si  wyja nia  w sposób adekwatny tego, co Ko ció  wyra a przez poj cie 

„przeistoczenia”40. 

Wobec powy szych stwierdze  dokumentu mieszanej komisji oraz uwag Kon-

gregacji Nauki Wiary nale y stwierdzi , e ani katolicy, ani anglikanie nie wy-

pracowali do tej pory satysfakcjonuj cego porozumienia w sprawie transsubstan-

cjacji.

Byli ju  anglikanie egzystuj cy w Ko ciele katolickim w ordynariatach per-

sonalnych, przyjmuj c nauczanie katechizmowe, uznali tak e doktryn  o prze-

istoczeniu ca ej substancji chleba i wina w substancj  Cia a oraz Krwi Pa skiej. 

Innymi s owy, to, co dla uczestników dialogu ekumenicznego by o i jest jeszcze 

spraw  przysz o ci dla eksanglikanów stanowi dzisiaj tre  wiary wyra anej w li-

turgii41. Chocia  konserwatywni anglikanie zachowuj  zbli on  do katolickiej 

interpretacj  trzydziestu dziewi ciu artyku ów religii anglika skiej, to jednak do-

piero konwersja do Ko cio a katolickiego oznacza przyj cie pe nej doktryny ka-

tolickiej, w tym nauczania o transsubstancjacji. Tak sta o si  m.in. w 2007 roku, 

gdy cz  anglika skich biskupów, sk adaj c podpisy pod Katechizmem Ko cio-

a Katolickiego, wyrazi a pro b  o konwersj 42.

Wnioski ko cowe

W tym miejscu nale y powróci  do zarysowanego na pocz tku problemu: jaki 

jest stosunek doktryn katolickiej i anglika skiej do obecno ci Chrystusa w po-

staciach eucharystycznych oraz jak wygl da recepcja dogmatu katolickiego 

w mszale dla ordynariatów personalnych. Tak sformu owane pytanie domaga si  

cja Opoka 2003, [online] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/mysterium_fi-

dei_03091965.html [21.05.2019].
40 Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi o Raporcie ko cowym ARCIC „Animadversiones” (1982), 

w: W trosce o pe ni  wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. J. Królikowski, 

Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 215–226, tu: s. 219.
41 Zob. P. Beyga, Tradycja anglika ska…, s. 152.
42 Zob. H.J. Feulner, „Anglican Use of the Roman Rite”? The Unity of the Liturgy in the Diver-

sity of Its Rites and Forms, „Antiphon” 17 (2013) 1, s. 31–72, tu: s. 58.
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wieloaspektowej odpowiedzi. Po pierwsze, anglikanie i katolicy znacznie ró ni  

si  w sprawie obecno ci Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Zró nicowa-

nie teologiczne wewn trz samej wspólnoty anglika skiej zas uguje na osobne 

opracowanie i staje si  powodem, dla którego niemo liwe jest ukazanie wszyst-

kich wariantów doktryny eucharystycznej w ramach jednego artyku u. Wspólne 

nauczanie dla ca ej wspólnoty anglika skiej jest wyra one w artyku ach religii, 

które stwierdzaj , e doktryna o transsubstancjacji jest nauczaniem niebiblij-

nym, a z tego powodu godnym pot pienia. Po drugie, takie stanowisko wi e 

si  z jednej strony z wp ywami innych europejskich reformatorów na Ko ció  

Anglii (Church of England), a z drugiej strony z nie zawsze prawid ow  pobo -

no ci  eucharystyczn  po stronie katolickiej. Nast pnie, anglikanizm nie chce 

odpowiada  na pytanie, „jak” zachodzi przemiana, lecz „jaki” powinien by  ten, 

kto przyjmuje Eucharysti . Ten typowo anglika ski recepcjonizm jest jednocze -

nie pewnym agnostycyzmem eucharystycznym. W mszale dla konwertytów brak 

s owa „transsubstancjacja”, ale m.in. liczne gesty adoracyjne podpowiadaj  ka-

tolick  wiar , e po konsekracji chleb i wino staj  si  Cia em oraz Krwi  Pa sk . 

Zatem za katolick  liturgi  stoi katolicki katechizm wprost nauczaj cy o trans-

substancjacji. Wreszcie, pewnym kontekstem konwersji anglikanów jest dialog 

toczony przez Ko ció  katolicki ze wspólnot  anglika sk . Pierwszy dokument 

tego  dialogu po wi cony by  w a nie Eucharystii. Jego autorzy peryferyjnie od-

nie li si  do kwestii transsubstancjacji, lecz nawet takie potraktowanie tego prob-

lemu spotka o si  z krytyk  Kongregacji Nauki Wiary.

Podsumowuj c, pró no szuka  s owa „przeistoczenie” lub „transsubstancja-

cja” w Divine Worship: The Missal. Nauka o tym jest jednak obecna w tej nowej 

ksi dze liturgicznej jakby implicite. Katolicka doktryna eucharystyczna docho-

dzi do g osu w liturgii inaczej ni  w dokumentach Magisterium lub deklaracjach 

dialogów ekumenicznych. Trudno , która stoi przed teologiem, polega na w a -

ciwym odczytaniu doktryny wpisanej w rubryki i nigryki katolickiej liturgii z o-

onej z elementów liturgii rzymskiej oraz anglika skiej tradycji modlitewnej.

The Catholic doctrine on the Christ’s presence in the Eucharist expressed 

in the Missal for former Anglicans

Summary

The ecumenical dialogue between the Catholic Church and the Anglican Communion is one of 

the most important and difficult part of activity of both communities. Eucharist is the main goal of 

ecumenism because in the common celebrating of the sacred liturgy the Christ’s Church is a visible 

sign of the unity for the world. One of the most important theological problems in the dialogue is 
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the problem of transsubstantiation. For the Anglican Church this Catholic doctrine is against the 

biblical and rudimental teaching of primitive Christendom. The article shows the problem of trans-

substantiation in the ecumenical perspective and in the context of Divine Worship: The Missal. The 

Catholic Eucharistic teaching is present in this new Western liturgical book, but the term of trans-

substantiation does not exist there.
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Eucharist, transsubstantiation, dialogue, Anglican Communion
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Bibliografia

39 artyku ów wiary Ko cio a anglika skiego, w: Wyznania wiary. Protestantyzm, red. 

Z. Pasek, Kraków 1999, s. 164–176.

Benedykt XVI, Konstytucja apostolska Anglicanorum coetibus o ustanowieniu Ordyna-

riatów Personalnych dla anglikanów przyst puj cych do pe nej wspólnoty z Ko cio-

em katolickim (2009), w: Wspólnota anglika ska a ekumenia. Wokó  konstytucji apo-

stolskiej Anglicanorum coetibus Benedykta XVI, red. T. Ka u ny, Z. Kijas, Kraków 

2010, s. 159–165.

Beyga P., Tradycja anglika ska w mszale dla ordynariatów personalnych by ych angli-

kanów, Opole 2018.

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Ko cio a, red. S. G owa, I. Bieda, 

Pozna  1989.

Chapman M., Anglican Theology, New York 2012.

Divine Worship: The Missal, London 2015.

Dobszay L., The Restoration and Organic Development of the Roman Rite, London 2010.

Feulner H.J., „Anglican Use of the Roman Rite”? The Unity of the Liturgy in the Diversity 

of Its Rites and Forms, „Antiphon” 17 (2013) 1, s. 31–72.

Hymny brewiarza i sekwencje msza u, t um. L. Staff, Warszawa 1962.

Jaskó a P., Historyczno-teologiczne podstawy otwarcia Ko cio a anglika skiego na dia-

log ekumeniczny, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2 (2002), s. 331–354.

Jaskó a P., Wyznania chrze cija skie bez jedno ci z Rzymem, Opole 2008.

Kantyka P., Anglikanie i metody ci w dialogu z katolikami na temat Eucharystii, 

w: Wspólna Eucharystia — cel ekumenii, red. P. Jaskó a, R. Porada, Opole 2005, 

s. 225–242.

Kantyka P., Mariologia pojednania. Najnowsze osi gni cia dialogu katolicko-anglika -

skiego, „Studia Oecumenica” 5 (2005), s. 291–306.

PST 35.indd   118 15.04.2020   16:39:29



119KATOLICKA DOKTRYNA O SPOSOBIE OBECNOŚCI CHRYSTUSA…

Kantyka P., wi ta Komunia w tradycji anglika skiej, w: To czy cie na moj  pami tk . 

Eucharystia w perspektywie ekumenicznej, red. L. Górka, Warszawa 2005, s. 156–

172.

Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi o Raporcie ko cowym ARCIC „Animadversiones” 

(1982), w: W trosce o pe ni  wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, 

red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 215–226.

Mi dzynarodowa Komisja Anglika sko-Rzymskokatolicka, Wspólna deklaracja na te-

mat Eucharystii (Windsor 1971), „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) 4, s. 62–65.

Milcarek P., Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Kraków 2009.

Msza  Rzymski, opr. benedyktyni tynieccy, Pozna  1963.

Napiórkowski S.C., Wprowadzenie, „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) 4, s. 55–62.

Nichols A., The Panther and the Hind. A Theological History of Anglicanism, Edinburgh 

1993.

Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglika skie, Lublin 2016.

Oberman H.A., Marcin Luter. Cz owiek mi dzy Bogiem a diab em, t um. E. Adamiak, 

Gda sk 2004.

Pawe  VI, Encyklika Mysterium fidei (1965). Cyt. za: Eucharystia w wypowiedziach Pa-

pie y i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., zebra  ks. R. Rak, London, 

7 lutego 2003, Fundacja Opoka 2003, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_

vi/encykliki/mysterium_fidei_03091965.html [dost p: 21.05.2019].

Pelikan J., Tradycja chrze cija ska. Historia rozwoju doktryny, t. IV: Reformacja Ko cio-

a i dogmatów (1300–1700), t um. M. Król, Kraków 2010.

Qualizza M., Inicjacja chrze cija ska. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, t um. M. Ste-

bart, Kraków 2002.

Ratzinger J., Preface, w: A. Reid, The Organic Development of the Liturgy: The Prin-

ciples of Liturgical Reform and Their Relation to the Twentieth-Century Liturgical 

Movement Prior to the Second Vatican Council, San Francisco 2005, s. 9–13.

Schmemann A., Eucharystia. Misterium Królestwa, t um. A. Tuczy ski, Bia ystok 1997.

Sczaniecki P., Msza po staremu si  odprawia, Kraków 2008.

Sobór Trydencki, Dekret o Naj wi tszym Sakramencie (1551), w: Breviarium fidei. Wy-

bór doktrynalnych wypowiedzi Ko cio a, red. S. G owa, I. Bieda, Pozna  1989, s. 401.

Wells S., What Anglicans Believe. An Introduction, London 2011.

Wróblewski P., B d ufilozoficznienia rzymskokatolickiej dogmatyki na przyk adzie poj -

cia transsubstancjacji — patrystyczny punkt widzenia kontrowersji, w: Status b du 

w filozofii i teologii, red. B. Ferdek, L. Miodo ski, Wroc aw 2014, s. 145–153.

Zaj czkowska B., Franciszek aktualizuje „Anglicanorum coetibus” Benedykta XVI, 

9 kwietnia 2019, https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-04/aktualiza-

cja-anglicanorum-coetibus.html [dost p: 11.05.2019].

PST 35.indd   119 15.04.2020   16:39:29


