
M O D L I T W Y  P R Z E D  M S Z Ą  Ś W I Ę T Ą  

MM OO DD LL II TT WW AA   DD OO   OO JJ CC AA   

Przez całe wieki, najlepszy Ojcze, przygotowywałeś ludzi na spotkanie 
z Twoim Synem, który miał przyjść jako Mesjasz. Było to trudne dzieło. 
Ludzie ciągle szemrali, zapominali o Tobie i czcicieli swoje bożki. Problemy 
te istnieją również w moim życiu. Także dla mnie przygotowanie do 
Eucharystii nie jest łatwe, dlatego proszę, abyś przebaczył mi grzechy 
i oczyścił moje serce z bożków. Bądź ze mną, mój Ojcze, w oczekiwaniu 
na świętą godzinę Eucharystii, pomóż przeżyć ją z wiarą i wytrwale 
pielęgnować jej owoce w życiu. Amen. 

MM OO DD LL II TT WW AA   DD OO   CC HH RR YY SS TT UU SS AA   

Przed każdą Mszą Świętą, o Panie, przeżywam Adwent. Tęsknię, oczekuję, 
przygotowuję się i wyruszam w drogę. Pragnę być z Tobą, przy Tobie, 
i w Tobie. Czekam na słowo, przez które wyprowadzasz mnie z ciemności 
błędu i oświecasz blaskiem prawdy. Przygotowuję się do złożenia ofiary, 
przez którą wyzwalasz mnie z grzechu i obdarzasz życiem. Pragnę 
komunii z Tobą, która zaowocuje komunią z braćmi. Spraw, abym umiał 
przeżywać w Eucharystii cud Twojego narodzenia w moim sercu. Amen. 

MM OO DD LL II TT WW AA   DD OO   DD UU CC HH AA   ŚŚ WW II ĘĘ TT EE GG OO   

Duchu Święty, Ty zachowałeś Maryję od wszelkiej zmazy grzechu 
i przygotowałeś Ją do zadań Matki Syna Bożego. Ty oczyszczasz mnie 
z mojej winy i przygotowujesz na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. 
Oświeć mnie, abym w głoszonym słowie radośnie przyjął Chrystusa. 
Umocnij mnie, abym w składanej ofierze całkowicie oddał się 
Chrystusowi. Napełnij mnie sobą, abym w sakramentalnej Komunii w pełni 
zjednoczył się z Chrystusem. Ty, który zgodnie z obietnicą Jezusa, 
wszystkiego mnie uczysz, wprowadź mnie w głębię tajemnicy Eucharystii. 
Amen. 
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Na każdy dzień miesiąca jest przeznaczona 
do rozważenia jedna myśl. Zaproś do Twoich 
przemyśleń Pocieszyciela! 

 

DDUUCCHHUU  ŚŚWWIIĘĘTTYY,,  OOTTWWÓÓRRZZ  MMOOJJEE  SSEERRCCEE  NNAA  TTWWOOJJEE  TTCCHHNNIIEENNIIEE..  NNIIEECCHH  OONNOO  

ZZAAPPŁŁOONNIIEE  WWIIEELLKKĄĄ  MMIIŁŁOOŚŚCCIIĄĄ  II  BBĘĘDDZZIIEE  PPRRZZEEPPEEŁŁNNIIOONNEE  RRAADDOOŚŚCCIIĄĄ..  PPOOKKOORRNNIIEE  

PPRROOSSZZĘĘ,,  UUDDZZIIEELL  MMII  ŁŁAASSKKII  WWIIAARRYY,,  AABBYYMM  NNIIGGDDYY  NNIIEE  ZZWWĄĄTTPPIIŁŁ  WW  RRZZEECCZZYYWWIISSTTĄĄ  

OOBBEECCNNOOŚŚĆĆ  JJEEZZUUSSAA  WW  EEUUCCHHAARRYYSSTTIIII  II  JJAAKK  NNAAJJPPIIĘĘKKNNIIEEJJ  WW  NNIIEEJJ  UUCCZZEESSTTNNIICCZZYYŁŁ..  
AAMMEENN..  
 

11..  "Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który 
trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy" (J 6,27) 

22..  Jezus stał się chlebem życia, żeby nasycić moje pragnienie 
Jego Osoby, i cierpiał głód, żebym ja mogła zaspokoić Jego 
miłość do mnie. – bł. Matka Teresa z Kalkuty 

33..  Tabernakulum zapewnia, że Jezus rozbił namiot pośród nas. – 
bł. Matka Teresa z Kalkuty  

44..  O mój umiłowany Jezu, jak łagodny i pokorny sercem wydajesz 
mi się pod osłoną nieskalanej Hostii. Nie możesz uniżyć się 
bardziej, żeby nauczyć mnie pokory! - św. Teresa z Lisieux  

55..  Tylko Bóg może dać siebie człowiekowi w taki sposób, by 
wypełnić całą jego istotę, nic z siebie nie tracąc. - św. Edyta 
Stein  

66..  Jezus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać 
w złotej puszce, ale po to, by znaleźć inne niebo, 
nieskończenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej 
duszy uczynionej na Jego obraz. - św. Teresa z Lisieux  

77..  W Boskim sakramencie Pan zasiadł w ciszy, aby wysłuchać nas 
wszystkich. Mówi, jakby szeptał, do każdego, kto przed Nim 
klęczy. Z ołtarza śledzi nas, umacnia, podtrzymuje (…) 
i upewnia, że Chrystus zawsze jest z nami. –św. Jan XXIII 



88..  Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać 
się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść. - 
św. Jan Bosco  

99..  Jezus chce przebywać w wielu tabernakulach po to, żebyś 
mógł Go spotkać w każdej chwili. - Ray Lawrence 

1100..  Eucharystia – musi ona być przestrzenią ciszy, medytacji, 
uwielbienia i osobistego spotkania się z Bogiem.  

1111..  Nie jesteś godzien przyjmować Eucharystii, ale jest ci 
niezbędna! - św. Jan Vianney 

1122..  Przyjmując Eucharystię, czynię w swoim sercu miejsce dla 
Nieba, które będzie rozkwitać. 

1133..  Człowiek przyjmujący Komunię św. czuje Boże dotknięcie, 
które wypełnia go, czyniąc z niego naczynie do 
przechowywania Miłości. Zaczerpnij z tego naczynia i wiedz o 
tym, że to źródło nigdy nie wyschnie jeśli będziesz przyjmował 
Jezusa w tym białym cudzie. 

1144..  Do Jezusa w tabernakulum się uciekaj, a gdy ci ciężko 
i smutno, Jego się radź w wątpliwościach, Jego proś o światło, 
o siłę – i będzie dobrze. - św. Urszula Ledóchowska  

1155..  Idź do Komunii. Idź do Komunii z wiarą... To nie jest 
trucizna, to jest lekarstwo, które może uzdrowić wszelki ból. To 
jest światło myśli, siła w ułomności, pociecha i ukojenie we 
wszelkich przykrościach; jest zadatkiem przyszłej chwały. - św. 
Leopold Mandić 

1166..  Eucharystia jest jak spotkanie Boga z Mojżeszem w krzewie 
gorejącym. Objawia się w swej miłości każdemu człowiekowi 
przez to w jaki sposób ofiarowuje się człowiekowi. Naszej 
postawie powinien towarzyszyć szacunek - zdejmij sandały, 
gdyż ziemia po której stąpasz jest święta. 

1177..  Uczestnicząc w Eucharystii dokonuje się "cudowne 
przeniesienie" w tamto miejsce - gdzie dokonało się wieczne 
wydarzenie rodzącej się stale Miłości. 

1188..  Eucharystia to radosne spotkanie z Przyjacielem, który 
zawsze jest przystępny, do którego przychodzi się, kiedy się 
chce, bez zapowiedzi. - Wilhelm Muhs 

1199..  Eucharystia dzień po dniu przygotowuje nas na ostateczne 
spotkanie życia wiecznego, dla którego narodziliśmy się 
i żyjemy. Anastasio Ballestrero  

2200..  Każda Msza św., w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, 
jest przyczyna cudownych działań w naszej duszy, obfitych 
łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie 
znamy. - św. O. Pio  

2211..  Cisza w czasie Eucharystii - nawet ta najmniejsza jej 
cząstka, jest niezwykłym zjednoczeniem się moich myśli z Nim, 
który pragnie, abym Go kochał całym swym umysłem, sercem, 
z całej duszy, ze wszystkich sił. 

2222..   Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe 
musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. - św. 
Teresa z Lisieux 

2233..  W tym sakramencie zawiera się pełnia łaski, a dusza 
odzyskuje w nim utracone dobro, on przywraca jej piękno 
zniekształcone przez grzech.  Tomasz a Kempis  

2244..  Nie jesteś godzien przyjmować Eucharystii, ale jest ci 
niezbędna! - św. Jan Vianney  

2255..  Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) 

2266..  Wchodząc na Eucharystię, pozostaw swoją dumę za 
drzwiami, pozwól Jezusowi faktycznie do ciebie dotrzeć i coś 
pozostawić w twoim sercu. 

2277..  Eucharystia jest pójściem w głąb serca Jezusa, w którym 
każdy z nas może bez skrępowania odnaleźć swoje miejsce.  

2288..  Kiedy uczestniczę we Mszy św. czuję się, jakby ktoś mnie 
mocno przytulił do swojej piersi, gdzie mogę poczuć się 
bezpiecznie. 

2299..  Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i Jego 
Krew, a przezwyciężycie wszelkie trudności w drodze; 
dojdziecie w końcu na górę Boga, do owego niebieskiego 
Jeruzalem, gdzie będziecie oglądać twarzą w twarz Tego, 
którego teraz domyślacie się pod postacią chleba i wina. - św. 
Karol Boromeusz 

3300..  Jedna dobrze przeżyta Komunia św. zdolna jest zmienić 
nas w świętych i doskonałych. - św. Franciszek Salezy 
 
 


