STOP KOMUNII ŚWIĘTEJ „NA RĘKĘ”! STOP KOMUNII ŚWIĘTEJ „NA RĘKĘ”! STOP KOMUNII ŚWIĘTEJ „NA RĘKĘ”!
Nie przyjmuj Komunii Świętej „na rękę”! Jeśli to czynisz, to:

Nie przyjmuj Komunii Świętej „na rękę”! Jeśli to czynisz, to:

Nie przyjmuj Komunii Świętej „na rękę”! Jeśli to czynisz, to:

1. Współuczestniczysz w grzechu świętokradztwa, profanacji Najświętszego Sakramentu: rozsypywania cząstek Cela Pańskiej. Propagując tę metodę ułatwiasz satanistom wynoszenie Ciała Pańskiego, a
lekkomyślnym np. dzieciom porzucania Konsekrowanych Hostii.
2. Grzeszysz, gorsząc wielu ludzi… „...biada człowiekowi, przez
którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 7).
3. Jesteś nieposłuszny Kościołowi. Kościół, na Soborze Trydenckim, dogmatycznie orzekł, że Jezus Chrystus jest obecny prawdziwie,
rzeczywiście i substancjalnie w najmniejszej cząstce Konsekrowanego Chleba. Jeśli Kościół wyraził dogmatycznie jakąś prawdę wiary, nie
można wracać do czasu, kiedy dowolnie interpretowano tę prawdę.
Wszelkie inne „posłuszeństwa” kościelne nie mogą się stawiać wyżej
ponad orzeczenia dogmatyczne Kościoła Świętego.
4. Stoisz w sprzeczności z wielowiekową Tradycją Kościoła, poglądów świętych, objawień Matki Bożej.
5. Podważasz wiarygodność kilkuset światowych Cudów Eucharystycznych, w których Jezus Chrystus domaga się właściwej czci i wiary
w Jego Obecność w Najświętszym Sakramencie.
6. Uległeś fałszywemu poglądowi, że w pierwszych wiekach przyjmowano Komunię Świętą „na rękę”, a przecież Sobór Trydencki orzekł
że Komunia Święta „do ust” sięga czasów Apostolskich. W pierwszych
wiekach Komunię „na rękę” propagowały sekty np. arianie. Są liczne
dowody, że Kościół tamował ten błędny trend pochodzący od sekt.
7. Błądzisz, bo w Kościele Katolickim nie było w starożytności takiej formy przyjmowania Komunii Świętej, aby rozsypywać cząstki
Konsekrowanego Chleba. Jeśli gdziekolwiek był zwyczaj „Komunii
Świętej na rękę”, to ręka służyła jako patena i brano z niej prosto do ust
Ciało Pańskie, często na korporale, zlizując dokładnie partykuły Konsekrowanego Chleba.
8. Wybierasz formę przyjmowania Komunii Świętej, która w swojej
wymowie lekceważy Boga, chce, stawiać człowieka na równi z Bogiem.
9. Zostałeś sparaliżowany lękiem o swoje zdrowie i stawiasz względy ludzkie ponad wiarę w Boga. Nie można względów ludzkich stawiać
wyżej niż oddawania właściwej czci Jezusowi Chrystusowi. Męczennicy oddawali za Chrystusa swoje życie, a ty dbasz o swoje zdrowie i
znieważasz twojego Pana i Boga. Wielu lekarzy katolickich jednoznacznie twierdzi, że przyjmowanie Komunii Świętej „do ust” i na klęcząco jest o wiele bardziej higieniczne, niż przyjmowanie Jej „na rękę”.
10. Stajesz po stronie tych, którzy powiedzieli świętemu papieżowi
Polakowi Janowi Pawłowi II „nie jesteśmy filią Rzymu” i uczestniczysz w germanizacji własnego narodu! To bowiem przedstawiciele
niemieckiego Episkopatu doprowadzili w latach 70. XX w. metodą faktów dokonanych i przy aktywnym sprzeciwie papieża, św. Pawła VI,
do samowolnego wprowadzenia udzielania Komunii Świętej „na rękę”!

1. Współuczestniczysz w grzechu świętokradztwa, profanacji Najświętszego Sakramentu: rozsypywania cząstek Cela Pańskiej. Propagując tę metodę ułatwiasz satanistom wynoszenie Ciała Pańskiego, a
lekkomyślnym np. dzieciom porzucania Konsekrowanych Hostii.
2. Grzeszysz, gorsząc wielu ludzi… „...biada człowiekowi, przez
którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 7).
3. Jesteś nieposłuszny Kościołowi. Kościół, na Soborze Trydenckim, dogmatycznie orzekł, że Jezus Chrystus jest obecny prawdziwie,
rzeczywiście i substancjalnie w najmniejszej cząstce Konsekrowanego Chleba. Jeśli Kościół wyraził dogmatycznie jakąś prawdę wiary, nie
można wracać do czasu, kiedy dowolnie interpretowano tę prawdę.
Wszelkie inne „posłuszeństwa” kościelne nie mogą się stawiać wyżej
ponad orzeczenia dogmatyczne Kościoła Świętego.
4. Stoisz w sprzeczności z wielowiekową Tradycją Kościoła, poglądów świętych, objawień Matki Bożej.
5. Podważasz wiarygodność kilkuset światowych Cudów Eucharystycznych, w których Jezus Chrystus domaga się właściwej czci i wiary
w Jego Obecność w Najświętszym Sakramencie.
6. Uległeś fałszywemu poglądowi, że w pierwszych wiekach przyjmowano Komunię Świętą „na rękę”, a przecież Sobór Trydencki orzekł
że Komunia Święta „do ust” sięga czasów Apostolskich. W pierwszych
wiekach Komunię „na rękę” propagowały sekty np. arianie. Są liczne
dowody, że Kościół tamował ten błędny trend pochodzący od sekt.
7. Błądzisz, bo w Kościele Katolickim nie było w starożytności takiej formy przyjmowania Komunii Świętej, aby rozsypywać cząstki
Konsekrowanego Chleba. Jeśli gdziekolwiek był zwyczaj „Komunii
Świętej na rękę”, to ręka służyła jako patena i brano z niej prosto do ust
Ciało Pańskie, często na korporale, zlizując dokładnie partykuły Konsekrowanego Chleba.
8. Wybierasz formę przyjmowania Komunii Świętej, która w swojej
wymowie lekceważy Boga, chce, stawiać człowieka na równi z Bogiem.
9. Zostałeś sparaliżowany lękiem o swoje zdrowie i stawiasz względy ludzkie ponad wiarę w Boga. Nie można względów ludzkich stawiać
wyżej niż oddawania właściwej czci Jezusowi Chrystusowi. Męczennicy oddawali za Chrystusa swoje życie, a ty dbasz o swoje zdrowie i
znieważasz twojego Pana i Boga. Wielu lekarzy katolickich jednoznacznie twierdzi, że przyjmowanie Komunii Świętej „do ust” i na klęcząco jest o wiele bardziej higieniczne, niż przyjmowanie Jej „na rękę”.
10. Stajesz po stronie tych, którzy powiedzieli świętemu papieżowi
Polakowi Janowi Pawłowi II „nie jesteśmy filią Rzymu” i uczestniczysz w germanizacji własnego narodu! To bowiem przedstawiciele
niemieckiego Episkopatu doprowadzili w latach 70. XX w. metodą faktów dokonanych i przy aktywnym sprzeciwie papieża, św. Pawła VI,
do samowolnego wprowadzenia udzielania Komunii Świętej „na rękę”!

1. Współuczestniczysz w grzechu świętokradztwa, profanacji Najświętszego Sakramentu: rozsypywania cząstek Cela Pańskiej. Propagując tę metodę ułatwiasz satanistom wynoszenie Ciała Pańskiego, a
lekkomyślnym np. dzieciom porzucania Konsekrowanych Hostii.
2. Grzeszysz, gorsząc wielu ludzi… „...biada człowiekowi, przez
którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 7).
3. Jesteś nieposłuszny Kościołowi. Kościół, na Soborze Trydenckim, dogmatycznie orzekł, że Jezus Chrystus jest obecny prawdziwie,
rzeczywiście i substancjalnie w najmniejszej cząstce Konsekrowanego Chleba. Jeśli Kościół wyraził dogmatycznie jakąś prawdę wiary, nie
można wracać do czasu, kiedy dowolnie interpretowano tę prawdę.
Wszelkie inne „posłuszeństwa” kościelne nie mogą się stawiać wyżej
ponad orzeczenia dogmatyczne Kościoła Świętego.
4. Stoisz w sprzeczności z wielowiekową Tradycją Kościoła, poglądów świętych, objawień Matki Bożej.
5. Podważasz wiarygodność kilkuset światowych Cudów Eucharystycznych, w których Jezus Chrystus domaga się właściwej czci i wiary
w Jego Obecność w Najświętszym Sakramencie.
6. Uległeś fałszywemu poglądowi, że w pierwszych wiekach przyjmowano Komunię Świętą „na rękę”, a przecież Sobór Trydencki orzekł
że Komunia Święta „do ust” sięga czasów Apostolskich. W pierwszych
wiekach Komunię „na rękę” propagowały sekty np. arianie. Są liczne
dowody, że Kościół tamował ten błędny trend pochodzący od sekt.
7. Błądzisz, bo w Kościele Katolickim nie było w starożytności takiej formy przyjmowania Komunii Świętej, aby rozsypywać cząstki
Konsekrowanego Chleba. Jeśli gdziekolwiek był zwyczaj „Komunii
Świętej na rękę”, to ręka służyła jako patena i brano z niej prosto do ust
Ciało Pańskie, często na korporale, zlizując dokładnie partykuły Konsekrowanego Chleba.
8. Wybierasz formę przyjmowania Komunii Świętej, która w swojej
wymowie lekceważy Boga, chce, stawiać człowieka na równi z Bogiem.
9. Zostałeś sparaliżowany lękiem o swoje zdrowie i stawiasz względy ludzkie ponad wiarę w Boga. Nie można względów ludzkich stawiać
wyżej niż oddawania właściwej czci Jezusowi Chrystusowi. Męczennicy oddawali za Chrystusa swoje życie, a ty dbasz o swoje zdrowie i
znieważasz twojego Pana i Boga. Wielu lekarzy katolickich jednoznacznie twierdzi, że przyjmowanie Komunii Świętej „do ust” i na klęcząco jest o wiele bardziej higieniczne, niż przyjmowanie Jej „na rękę”.
10. Stajesz po stronie tych, którzy powiedzieli świętemu papieżowi
Polakowi Janowi Pawłowi II „nie jesteśmy filią Rzymu” i uczestniczysz w germanizacji własnego narodu! To bowiem przedstawiciele
niemieckiego Episkopatu doprowadzili w latach 70. XX w. metodą faktów dokonanych i przy aktywnym sprzeciwie papieża, św. Pawła VI,
do samowolnego wprowadzenia udzielania Komunii Świętej „na rękę”!

PRZYJMUJ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ JEDYNIE „DO UST” I NA
KLĘCZĄCO!
WSPIERAJĄ CIĘ W TYM AUTORYTETY:
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, MATKI TERESY Z KALKUTY,
PAPIEŻA BENEDYKTA XVI oraz Kard. Roberta Saraha obrońcy
wiary i tradycyjnego nauczania Kościoła, prefekta Kongregacji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2014-2021).
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