
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO 

Kan. 842 -  

§ 1. Nikt nie może być ważnie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie 
przyjmie chrztu. 

§ 2. Sakramenty chrztu, bierzmowania i Najświętszej Eucharystii tak łączą się ze 
sobą, że są wymagane do pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Kan. 843 -  

§ 1. Święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie 
proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania. 

§ 2. Duszpasterze oraz inni wierni, w ramach własnej funkcji kościelnej, mają 
obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o sakramenty, byli do ich przyjęcia 
przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę, z uwzględnieniem norm 
wydanych przez kompetentną władzę. 

Kan. 897 - Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus 
Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. 
Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara 
Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia 
jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i 
wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są 
ukierunkowane. 

Kan. 898 - Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc 
czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując 
ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym sakramencie 
powinni starannie pouczać wiernych o tym obowiązku. 

Kan. 913 -  

§ 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają 
wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do 
swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i 
pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa. 

Kan. 914 - Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak 
również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały 
odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej 
sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu 
Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie 
są wystarczająco przygotowane. 

Kan. 919 -  

§ 1. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę 
przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i 
napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa. 

Kan. 920 -  

§ 1. Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma 
obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. 



§ 2. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla 
słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku. 

Kan. 1247 - W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani 
uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które 
utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz 
korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. 

1373 - Kto publicznie wzbudza niechęć lub nienawiść podwładnych względem Stolicy Apostolskiej lub 
ordynariusza z powodu jakiegoś aktu władzy lub posługi kościelnej albo prowokuje podwładnych do 
nieposłuszeństwa wobec nich, winien być ukarany interdyktem lub innymi sprawiedliwymi karami. 

Kan. 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw 
Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub 
nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem. 

Kan. 1375 - Ci, którzy przeszkadzają w swobodnym wypełnianiu posługi, wyboru lub władzy kościelnej 
albo w zgodnym z prawem korzystaniu z dóbr sakralnych lub innych dóbr kościelnych, albo wywierają 
nacisk na wyborcę lub wybranego bądź tego, kto wykonał akt władzy lub posługę kościelną, może być 
ukarany sprawiedliwą karą. 


