
Modlitwa wiernych: 

 

1. Duchu Święty Stworzycielu, proszę Cię pokornie za Oblubienicą Twoją 

Kościołem świętym. Bądź mu pomocą przeciwko najazdom nieprzyjaciół 

jego. Utwierdzaj go, umacniaj łaskawie Twą mocą z wysoka i rozszerzaj 

po całym świecie.
1
 

Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go 

Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom.
2
 

 

 

2. Duchu Święty, wspieraj i oświecaj następców Apostołów: Ojca świętego, 

biskupów i kapłanów całego świata. Błogosław ich pracom, dawaj 

skuteczność naukom przez nich głoszonym, aby żyli świątobliwie i jako 

Twoje narzędzia godnie sprawowali na tej ziemi posłannictwo Chrystusa 

Pana (...).
3
 

Duchu Święty, odnów swą łaską ducha sług swoich, których 

namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Syna Jednorodzonego.
4
 

 

3. Duch Święty jest Bogiem. Nie igra się z Jego potęgą, mówiąc na 

przemian: „Wejdź”, „Wyjdź”. „Jednak wejdź”, „Jednak wyjdź”. Do 

jakiego pana czy króla nie obawialibyście się tak mówić? A skoro Duch 

Święty jest Najwyższy, a wasze życie jest w Jego ręku, jak nie boicie się 

traktować Go tak obelżywie? Czy nie boicie się Boga, mówiąc 

Chrystusowi: „Nie”?. „Później przyjmę Twoje podarki, teraz zabierz je 

wszystkie”. Przecież Męka Chrystusa nie jest jakąś błahostką, którą 

można dziś przyjmować, a jutro odrzucać.
5
 

Módlmy się, abyśmy cenili sobie łaskę Bożą i uświadomili sobie, że 

jeśli otrzymaliśmy poznanie prawdy to jest nasz czas, który się już nie 

powtórzy.
6
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 Niech zstąpi Duch Twój, Grzechynia 2016, s. 223. 
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4. Mowa tu o nawróconych, którzy otrzymali szczególny udział w łaskach 

Ducha Świętego, stając się Jego współpracownikami i korzystając z 

Jego mocy. W ten sposób, poprzez bezpośrednie dotknięcie ich przez 

Ducha Świętego, stali sie współuczestnikami Jego działania i już przed 

czasem sięgneli wzrokiem za zasłonę, aby odebrać zadatek życia 

wiecznego w wierze i mocy. Dla tych, którzy zakosztowali Boga i 

uczestniczyli w Jego cudach, a wyparli się Chrystusa, nie znajduję słów, 

które miałyby siłę przemiany ich serc.
7
 

Módlmy się, abyśmy otrzymując łaski Ducha Świętego nie 

wzgardzili ich Dawcą. Módlmy się, abyśmy strzegli się pychy, aby nie 

zwiódł nas szatan, że bez Chrystusa i Jego Ducha potrafimy cokolwiek 

zdziałać.
8
 

 

 

5. Duch Święty zawsze (...) jest blisko cierpiących, aby dodawać odwagi i 

napełniać swoją radosną obecnością. Poprzez dziękczynienie i oddanie 

Jego Woli, otwieramy się na Jego nadprzyrodzone działanie w sercu 

człowieka. Pamiętajcie o tym. Bez cierpienia nie ma chwały, a bez 

smutku radości w Duchu Świętym.
9
 

Módlmy się, abyśmy mieli więcej zaufania do Ducha Świętego i 

pozwolili Mu na działanie owocujące uzyskaniem Jego darów.
10

 

 

 

6. Duch Święty wspomaga walkę, którą dla Niego znosimy, nie czerpiąc z 

niej osobistych korzyści na tym świecie, ale pracując tak jakby bez 

zapłaty na rzecz tych, którzy są jeszcze w ciemności. Przyjdzie jednak 

dzień, że otrzymamy zapłatę i to z rąk Tego, który nas zatrudnił na 

swojej roli.
11

 

Módlmy się, aby nasze życie było nieustanną ofiarą składaną Bogu 

za tych, którzy jeszcze są daleko od Niego. 
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Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

 „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do wnętrza mego...”. Nigdy nie 

jesteśmy godni Jego zbawczej miłości, która jest tak głęboka, że mordercę, łotra 

na krzyżu, obejmuje w jego żalu jeszcze doskonalszą miłością. Jakaż miłość 

więc czeka na nas? Głębia wiecznej miłości, która porusza wszystkich aniołów i 

zachowuje ich w nieskończonym zachwycie i szczęśliwości! Jezus nigdy nie jest 

sam, również i wtedy, kiedy w Komunii [świętej] do nas przychodzi. On jest 

niepodzielny jako człowiek z Synem Bożym w pełnej Jedności; ale jako Syn 

Boży jest niepodzielną Jednością z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym. My 

będziemy przy Komunii [świętej] również niewypowiedzianie zjednoczeni z 

Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Dlatego Anioł z Fatimy uczył dzieci 

komunijnej modlitwy jako Dziękczynienia.
12
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 Ks. Franz Rudrof, Msza święta tajemnica naszej wiary. Rozważania w słowie i obrazie, s. 98. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

 Kochać Jezusa w Najświętszym Sakramencie to po prostu – wierzyć. 

Wiara w to, że naprawdę tak bardzo kocha, że został na Ziemi z człowiekiem. 

Wszyscy wiecie, gdzie mieszka. Wszyscy możecie do Niego pójść. Wszyscy 

możecie z Nim mówić i być uzdrowieni. Musicie tylko okazać wiarę, tak samo 

jak niegdyś, Jezus czeka tylko na waszą wiarę. Otrzymaliście tak wiele, bo 

kiedy Mój Syn stąpał po Ziemi, nie mógł przebywać z każdym tak wiele, jak by 

pragnął. Jego ludzka natura ograniczała Go. Teraz może przebywać z każdym, 

jak długo tylko zapragniecie. Teraz ma czas dla każdego, indywidualnie spotyka 

się z każdym, a Jego dom jest znany każdemu. (...) Jeśli uwierzycie naprawdę, 

zobaczycie, jak wielki jest dar, który otrzymaliście wszyscy. Mój Jezus jest 

ciągle z wami i ciągle czeka, aby obdarowywać swoimi cudami tych, którzy 

przyjdą do Niego.
13
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 Nauka modlitwy sercem – modlitwa kontemplacyjna, Grzechynia 2017, s. 18-19. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

 Najświętszy Sakrament to Mój syn, nowonarodzony i złożony w żłóbku, 

nauczający i uzdrawiający jako Mistrz i Nauczyciel ludzkości, opuszczony i 

zapomniany w Getsemani, biczowany i dręczony w ukryciu, oskarżany i 

poniżany na swej krzyżowej drodze, ukrzyżowany i złożony w grobie, a 

wreszcie zmartwychwstały i zasiadający na tronie w Niebiosach, Pan i Król 

wszelkiego stworzenia. Tak wiele w tak niewielkiej i skromnej postaci. 

Uwierzcie, że umysł człowieka nie zdoła objąć tak wiele, nie zdoła objąć Boga, 

dlatego Bóg oddaje człowiekowi wszystko, ale w tajemnicy swojego ukrycia. 

Łaski, które otrzymujecie, daje wam w wielkiej tajemnicy, tak że nawet wy sami 

ich nie znacie i niejednokrotnie nie potraficie dostrzec. Mój Syn jest tak 

pokorny, tak cichy, że nie żąda czci dla swojej dobroci i współczucia dla swojej 

Ofiary. Poznajcie Go i starajcie się Go dostrzec w Najświętszym Sakramencie, a 

wówczas otrzymacie łaskę dostrzegania Go we własnym wnętrzu.
14
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 Tamże, s. 19-20. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

  

 

 

Jestem obecny w twojej duszy w sposób prawdziwy i pewny. Dlatego 

pragnę, aby Moja obecność była przez ciebie dostrzegana i czczona. Twoja 

droga do Nieba jest długa, ale już nigdy nie będziesz na niej sama. Ja jestem 

twoją rękojmią Zbawienia. We Mnie pokładaj nadzieję. Dopóki masz Mnie, 

twego Przyjaciela Boga, masz otwartą drogę do życia wiecznego, które pragnę z 

Tobą dzielić już teraz i kontynuować w Niebie. Zaufaj Mi we wszystkim. 

Prowadzę cie małymi krokami, bo duże kroki nie są dobre dla wszystkich. Małe 

kroki gwrantują nam to, że inni pielgrzymi do Królestwa Niebieskiego nadążą 

za nami i pójdą za nami aż do upragnionego kresu doczesnego życia.
15

 

 

                                                           
15

 Kontemplacja Duch Świętego, Grzechynia 2017, s. 102. 


