
<Twoja miłość>

Panie Jezu Chryste, z radością i pokorą klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Pragniemy oddać Ci ten czas, chcemy rozmyślać nad tajemnicą Chleba Życia, którym jesteś dla 

nas. Duchu Święty, wprowadź nas w głębię tej tajemnicy. Daj nam odkryć, że w tej białej Hostii 

będącej kawałkiem chleba ukrywa się największy dar boży, dar, jaki czyni Jezus nasz Pan z siebie 

samego.

Przyjdź, Duchu Jezusa, i otwieraj nasze oczy na miłość Boga. Przyjdź, Duchu Święty!

Przyjdź i naucz nas wielbić Boga. Przyjdź, Duchu Święty!

Przyjdź i módl się w nas! Przyjdź, Duchu Święty!

Przyjdź, aby rozradować nasze serca! Przyjdź, Duchu Święty!

Przyjdź, bo potrzebujemy Ciebie, abyśmy mogli poznać Jezusa, pokochać Go i 

naśladować. Przyjdź, Duchu Święty!

Przyjdź i rozbudź w nas pragnienie kochania Jezusa! Przyjdź, Duchu Święty!

<W kruszynie chleba>

Jezu, Ty stałeś się Chlebem, abyśmy Cię spożywali. Jesteś dla nas źródłem życia.

W dzisiejszym Słowie mówisz do nas: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 

prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”

Pragniemy Ci, Panie, podziękować za chleb, który codziennie spożywamy jako pokarm życia 

doczesnego oraz za Twoje Ciało, które spożywamy jako pokarm życia wiecznego.

Za to, żeś się nam oddał w Najświętszym Sakramencie, nie zważając na ludzką niewdzięczność, 

obojętność. Dziękujemy Ci Jezu!

Za każdą Mszę św., która uobecnia Twoją jedyną i doskonałą Ofiarę złożoną na 

krzyżu. Dziękujemy Ci Jezu!

Za to, że przez tyle lat wieków ofiarujesz się codziennie na ołtarzach, aby ludzie mogli mieć udział 

w Twojej Ofierze. Dziękujemy Ci Jezu!

Że tyle dusz karmisz i uświęcasz swoim Ciałem i Krwią. Dziękujemy Ci Jezu!

Że i nas powołałeś do swojego Kościoła, że pozwalasz nam zasiadać do uczty 

niebieskiej. Dziękujemy Ci Jezu!

Że pozwoliłeś nam przyjść na adoracje i z miłością słuchasz naszych modlitw. Dziękujemy Ci 

Jezu!

Żeś nas uczynił dziećmi Kościoła katolickiego i przez to wprowadziłeś nas na drogę wiecznego 

zbawienia.

Dziękujemy Ci Jezu!

Że miłosiernie znosisz nasze ułomności i upadki, cierpliwie oczekując szczerej poprawy i 



sumiennego życia według zasad świętej wiary katolickiej. Dziękujemy Ci Jezu!

Że, z tego Najświętszego Sakramentu nieustannie spływają na ludzi niezgłębione niewyczerpane 

zdroje zmiłowania, Bożej nadziei i bratniej miłości, jedności. Dziękujemy Ci Jezu!

Przyjmij dziś nie tylko nasze dziękczynienie, lecz również wyznanie wiary w Twoją obecność w 

Najświętszym Sakramencie.

Będziemy powtarzać słowa: Wierzymy, Panie.

Że Ojciec Twój daje nam prawdziwy Chleb z nieba. Wierzymy, Panie.

Że Ty jesteś Chlebem Życia. Wierzymy, Panie.

Że każdy, kto pożywa tego Chleba, żył będzie na wieki. Wierzymy, Panie.

Że Chleb, który dajesz to Twoje Ciało. Wierzymy, Panie.

Że kto pożywa Twoje Ciało, ma życie wieczne. Wierzymy, Panie.

Że każdego, kto przyjmuje Komunię świętą, wskrzesisz w dniu ostatecznym. Wierzymy, Panie.

Że Ciało Twoje jest prawdziwym pokarmem. Wierzymy, Panie.

Że Krew Twoja jest prawdziwym napojem. Wierzymy, Panie.

Że kto pożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, trwa w Tobie. Wierzymy, Panie.

Że kto się karmi Tobą, żył będzie przez Ciebie. Wierzymy, Panie.

Wierzymy Panie i wielbimy Cię w ty, że stałeś się Chlebem Życia, by dotrzeć do naszego serca, 

przemienić je i wypełnić swoim bogactwem. Jam jest Chleb Życia — w żadnym innym określeniu 

nie wyraziłeś pełniej, Kim jesteś. Chleb jest zawsze dla kogoś. Chleb nie istnieje dla siebie. On jest 

dla tych, którzy chcą żyć. Ty, stając się chlebem, chcesz byśmy żyli Twoim kosztem. Ten, kto kocha 

chce, by jego kosztem żyli ci, których kocha. Chlebie Żywy, bądź uwielbiony w Twojej obecność 

wśród nas. Spoczywasz na ołtarzu jako bochenek chleba dostępny o każdej porze dnia i nocy dla 

tych, którzy są głodni, którzy pragną żyć wiecznie. Prosimy cię, wypełnij nas głodem Ciebie. Spraw,

niech nasze serca coraz pełniej przemienia Twoja miłość, która ma smak świętego chleba. Panie 

Jezu wiemy, jak bardzo pragniesz, aby wszyscy ludzie przyjmowali Ciebie w Komunii świętej. 

Spraw, aby nasza dusza odczuwała głód Ciebie i abyśmy jak najczęściej przystępowali do 

eucharystycznego stołu, o Chlebie Żywy, któryś zstąpił z nieba. Tylko Ty możesz zaspokoić głód 

naszych dusz i dać nam życie wieczne.

<Chlebie najcichszy otul mnie swym milczeniem, okryj mnie swoją bielą wchłoń moją ciemność>

Ludzie dają zazwyczaj to, co im zbywa, bez czego mogą się obyć, co nie ma specjalnej wartości. 

Natomiast Ty, Panie Jezu, dajesz nam wszystko, co masz najcenniejsze, całego siebie, swoje życie, 

czas, poświęcenie, godność, cierpienie. Oddajesz nam siebie w całkowitej wolności, 

bezinteresownie. To wszystko wynika z Twojej miłości wobec każdego człowieka, nawet tego, który 

jest uwikłany w największe zło i najcięższe grzechy. Ta miłość przynagla cię do tego, by oddawać 



swe życie nie tylko za swych przyjaciół, ale za wszystkich ludzi, nawet za tych, którzy skazali cię na

śmierć.

Panie, ty chcesz nas uzdolnić do takiej miłości, bo sami z siebie nie potrafimy się na ni zdobyć. Ta 

komunia z Tobą, ta więź do której nas zapraszasz, ta bliskość, w której dotykasz naszego serca od 

środka, kiedy w nim zamieszkujesz, kiedy przyjmujemy Cię w Sakramencie Eucharystii włącza nas 

w Twoją miłość. Dzięki tej jedności z tobą możemy pokochać Twą Boską Miłością siebie samych, 

swoich bliźnich, a przede wszystkim Ciebie Boga Stwórcę naszego, którego Jezus ukazał nam jako 

Ojca.

Z całego serca dziękujemy Ci, Panie Jezu, za bliską wieź z Tobą, a przez Ciebie z Twoim Ojcem. Tę 

wieź zawdzięczamy Twojej ofierze. Daj nam, Panie nie tylko godnie ja przyjąć, ale i siebie składać w

ofierze Bogu Ojcu, razem z Tobą.

<Przemień mnie w siebie bym jak ty stał się chlebem, Pobłogosław mnie połam rozdaj łaknącym 

braciom>

Być Panie jak Ty, to nie pycha, to nie wygórowane pragnienia. To wyraz miłości do Ciebie, którą 

rozpala we mnie Twój Duch, stać się bliskim Twojemu sercu, zjednoczyć moje pragnienia z Twoimi, 

moje dążenia, plany, marzenia z Twoim boskim planem, wg którego każdego z nas powołałeś do 

życia. Być jak Ty to być chlebem dla innych. Pokrzepiać, błogosławić, kochać każdego bez wyjątku, 

również nieprzyjaciół. Być jak Ty to nie dawać z tego, co mi zbywa, tylko ofiarować siebie w całości.

To złożyć siebie, swój czas, swoje zmagania w ofierze. Panie, przyjmij ofiarę mojego życia na 

Twoim ołtarzu, włącz ją w ofiarę Jezusa.

<A ułomki chleba, które zostaną rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód>

Abyśmy wytrwali w miłości bożej teraz w miesiącu maju uciekajmy się do naszej matki – Maryi, 

która chce dać nam matczyne oparcie w naszych postanowieniach, która sama jest wzorem 

wytrwania i męstwa, która umacniała apostołów i teraz chce umacniać nas.

Maryjo, matko nasza dana nam przez Boga, przybądź nam z pomocą.

Maryjo, obecna w naszym życiu, wspomagająca nas w naszej codzienności, przybądź nam z 

pomocą.

Maryjo, chroniąca nas przez działaniem Złego, przybądź nam z pomocą.

Maryjo, matko wiary naszej, przybądź nam z pomocą

Maryjo, która w jedności z Jezusem, ogarniasz swym niepokalanym sercem każdego 

potrzebującego, który się do Ciebie ucieka, przybądź nam z pomocą 

Maryjo, ukazująca nam Chrystusa, przybądź nam z pomocą

Maryjo, zatroskana o nasze Zbawienie, przybądź nam z pomocą 

Maryjo, pełna wiary, nadziei i miłości, przybądź nam z pomocą

Maryjo, któraś nie odstąpiła od krzyża konającego Jezusa, przybądź nam z pomocą

Maryjo, matko wspólnoty kościoła, przybądź nam z pomocą

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary, przybądź nam z pomocą.



Kidy czujemy się samotni, opuszczeni i zawiedzeni, przybądź nam z pomocą

W niebezpieczeństwie ulegania słabościom, przybądź nam z pomocą

<Pomódl się Miriam>

Pod Twoja obronę

<Przed tak wielkim Sakramentem>


