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1995 m. birželio 19 d. kardinolas Viljamas Kyleris (William Keeler), Nacionalinės
Katalikų vyskupų konferencijos (JAV – red. pastaba) pirmininkas, gavo raštą iš
Tikėjimo doktrinų kongregacijos prefekto kardinolo Josifo Racingerio (Joseph
Ratzinger, dabartinis popiežius Benediktas XVI – red. pastaba). Raštas buvo
adresuotas Vyskupų konferencijų pirmininkams. Jame buvo išdėstytos Kongregacijos
normos, leidžiančios naudoti Komunijos paplotėlį su mažu glitimo turiniu žmonėms,
sergantiems skrandžio ligomis. Be to peržiūrimos procedūros, leidžiančios kaip vyno
pakaitalą vartoti vynuogių sultis kunigams, sergantiems alkoholizmu. Toliau
pateikiamas kardinolo Racingerio rašto tekstas.
Protokolas Nr. 89/78

1995 m. birželio 19 d.

Jūsų Eminencija/Ekscelencija:
Paskutiniaisiais metais ši Kongregacija atidžiai sekė Komunijos paplotėlio ir
bažnytinio vyno pakaitalo, kurie yra Eucharistijos šventimo dalis, problemą.
Po kruopščių tyrimų, kurie buvo atliekami bendradarbiaujant su daugeliu
suinteresuotų Vyskupų konferencijų, Kongregacija savo eilinėje sesijoje, vykusioje 1994 m.
birželio 22 d., patvirtino šias normas, kurias su malonumu paskelbiu:
I.

Dėl leidimo naudoti Komunijos paplotėlį su mažu glitimo turiniu:
A.

Bažnyčios apeigų sąvade tai gali būti leista kunigams ir pasauliečiams, kurie
serga skrandžio ligomis, pateikus atitinkamus sveikatos pažymėjimus.

B.

Tinkamos sąlygos:
1) Specialios ostijos quibus glutinum ablatum est nėra tinkamos šventinant
Eucharistiją.
2) Ostijos su mažu glitimo turiniu yra tinkamos su sąlyga, kad jose yra tiek
glitimo, jog atitiktų duonos kokybę, kad jose nesama jokių pašalinių
medžiagų priemaišų, ir kad gaminant tokias ostijas nėra kaip nors pakeičiama
duonos substancijos esmė.

II.

Dėl leidimo vartoti vynuogių sultis.
A.

Labiausiai priimtinas sprendimas tebėra Komunija per intinctionem arba
koncelebracija naudojant vien tik paplotėlio atmainas.

B.

Vis dėlto, Ordinaras gali leisti vartoti vyno pakaitalą kunigams, sergantiems
alkoholizmu arba kitomis ligomis, kai jiems neleistina vartoti net mažiausio
alkoholio kiekio, pateikus atitinkamas pažymas apie sveikatos būklę.

C.

Vyno pakaitalas šiuo atveju šviežios vynuogių sultys arba sultys, kurios buvo
saugojamos, sustabdžius jų fermentaciją (jas užšaldant ar taikant kitus metodus,
kurie nepakeičia sulčių savybių).

D.

Bendru atveju tiems, kurie gavo leidimą vartoti vyno pakaitalą, draudžiama
vadovauti koncelebruojamoms mišioms (dabar ši nuostata pakeista – red.
pastaba). Tačiau gali būti taikomos kai kurios išimtys: vyskupo ar Generalinio
Vyresniojo; arba gavus išankstinį, kai švenčiamos įšventinimo į kunigus metinės
ar kitomis panašiomis progomis. Šiais atvejais tas, kuris vadovauja mišioms,
aukoja ir Komunijos paplotėlius, ir vyno pakaitalą, tuo tarpu kitiems, kurie
koncelebruoja mišias, į taures turi būti pripilta įprasto vyno, kuris turi būti
konsekruojamas.

E.

Labai retais atvejais, kai to prašo pasauliečiai, jų prašymas turi būti pateikiamas
Šventajam Sostui.

III.

Svarbiausios normos:
A.

Ordinaras turi užtikrinti, kad naudojamos medžiagos atitinka nurodytus
reikalavimus.

B.

Leidimai turi būti išduodami tik laikotarpiui, atitinkančiam būklę, kuria
motyvuojamas prašymas.

C.

Skandalo turi būti vengiama.

D.

Kadangi Eucharistijos šventimas kunigo gyvenime užima svarbiausią vietą,
kandidatams, siekiantiems kunigystės, sergantiems skrandžio arba alkoholizmu ar
panašiomis ligomis, gali būti neleidžiama priimti sakramentų (dabar ši nuostata
pakeista – red. pastaba).

E.

Kadangi dėl doktrinos klausimų yra sutarta, disciplinarinė kompetencija yra
pavedama Pamaldų ir sakramentų disciplinų kongregacijai.

F.

Atitinkamos Vyskupų konferencijos atsiskaito Pamaldų ir sakramentų disciplinų
kongregacijai kas dvejus metus, informuodamos apie šių normų taikymą.
Šilti geriausi linkėjimai
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,
Kardinolas Josifas Racingeris (Joseph Ratzinger)
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