
Nasz Dziennik: Prawo do sakramentów [z ks. prof. Tadeuszem Guzem z 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozmawia 

Krzysztof Gajkowski] - Nasz dziennik 02.04.2020 r. 

Dziennikarz pyta „jak godnie przeżyć czas zagrożenia pandemią koronawirusa” i o 
czym należy pamiętać „by nie zaniedbać życia duchowego? 

Ks. prof. Guz odpowiada: 

– Nie ma lepszego sposobu jak budowanie żywej więzi z Bogiem, poprzez życie 
sakramentalne. Przyjmowanie sakramentów świętych, w tym Eucharystii, jest 
zagwarantowane prawem Bożym […]. W mojej opinii oznacza to, że ani Kościół 
powszechny, ani lokalny nie mają prawa ograniczać naszego przystępowania do 
sakramentów świętych. Wszystkie urzędy kościelne istnieją po to, aby Boże prawo było na 
ziemi przestrzegane i aby dzieciom Bożym ułatwiać dostęp do łaski, która udzielana jest 
właśnie przez sakramenty. Dotyczy to również władz państwowych, które nie mogą 
ingerować w życie Kościoła i nie mogą wymagać od niego, by ograniczał życie 
sakramentalne wiernych. 
– Dziś mamy zagrożenie epidemią, ale w innych okolicznościach może to być stan 
wyjątkowy lub, nie daj Boże, wojna […]. W żadnej z tych sytuacji nikt nie może ograniczać 
wiernym dostępu do sakramentów, od których zależy przecież życie wieczne, a więc 
zjednoczenie z Bogiem, dla którego zostaliśmy stworzeni i żyjemy. My, konsekrowani 
kapłani i biskupi Kościoła Jezusa Chrystusa, mamy wzorem naszego Mistrza z 
Nazaretu – nawet za cenę utraty własnego życia ziemskiego – dać temu stosowne 
świadectwo. Inne postawy uznaję za tchórzostwo stanu kapłańskiego obecnego 
czasu. 
– Zjednoczenie na sposób sakramentu świętego w tym życiu jest dla nas najdoskonalszą 
jego formą. Komunia duchowa jest jedną z form jednoczenia się z Bogiem, jednak nie 
daje ona nam tej realnej obecności Zbawiciela, której doświadczyć możemy w 
Najświętszym Sakramencie. Bóg po to dał nam sakramenty, by właśnie przez nie do Niego 
się zbliżać i upodabniać. Inne formy, choć w niektórych wyjątkowych sytuacjach 
konieczne, nie dają nam tak skutecznych ku temu możliwości. 
- Jako ludzie wierzący mamy prawo oczekiwać, że zarówno Kościół, jak i państwo polskie 
uczynią wszystko, byśmy mogli dobrze przeżyć Triduum Paschalne, czas świąt 
Wielkiejnocy Zmartwychwstania Pańskiego, jak i każdy inny dzień. Prawo i rozporządzenia 
dotyczące „stanu epidemii” powinny uwzględnić nieograniczony, uporządkowany i zgodny 
z prawem Bożym dostęp do sakramentów świętych.


