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PRZESTĘPSTWO PROFANACJI POSTACI EUCHARYSTYCZNYCH 

W KANONICZNYM PRAWIE KARNYM 

 

S t r e s z c z e n i e 

 

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. Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej 

Eucharystii. Pomimo tego faktu, ludzie dopuszczają się przewinień wobec niej. Artykuł 

traktuje o jednym przestępstwie wobec Najświętszej Ofiary: profanacji postaci 

eucharystycznych. Jest to czynność zabroniona. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego  

z 1983 r., kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub 

przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy 

Apostolskiej; duchowny może być ponadto ukarany inną karą, nie wyłączając wydalenia ze 

stanu duchownego. Krótki opis profanacji znajduje się w normach Kongregacji Nauki Wiary 

De delictis reservatis. Dokument ten był promulgowany w 2010 r.. W artykule znajdują się 

szczegółowe opisy sprawcy, czynności wykonawczej, znamion subiektywnych oraz kary za to 

przestępstwo. 
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DELICT OF THE PROFANATION OF THE EUCHARISTIC SPECIES  

IN CANON PENAL LAW 

 

S u m m a r y 

 

The most August sacrament is the Most Holy Eucharist in which Christ the Lord 

himself is contained, offered, and received and by which the Church continually lives and 

grows. The Christian faithful are to hold the Most Holy Eucharist in highest honor. In spite of 

this fact, people commit crimes against it. The article dealing with one delict against Holy 

Eucharist: a profanation of the Eucharistic species. It is forbidden act. According to 1983 

Code of Canon Law, a person who throws away the consecrated species or takes or retains 

them for a sacrilegious purpose incurs a latae sententiae excommunication reserved to the 

Apostolic See; moreover, a cleric can be punished with another penalty, not excluding 

dismissal from the clerical state. A brief synopsis of profanation is in norms of the 

Congregation for the Doctrine of the Faith De delictis reservatis. This document was 

promulgated in 2010. In the article are detailed descriptions of perp, executive function, sub-

jective aspect and punishment for this delict. 
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