
 
1. Kłaniam się Tobie, Jezu, który jesteś obecny w przenajświętszej Hostii. 

Kocham Cię, bo miłość sprawiła. że jesteś z nami. Wierzę w Ciebie. Jezu. bo 

Twoje Słowo jest wszechmocne. 
 

2. Pragnę być z Tobą, Panie Jezu. Pragnę z Tobą przeżywać momenty pierwszej 

Eucharystii. Pragnę teraz położyć głowę na Twojej piersi. jak Twój uczeń Jan. i 

wsłuchiwać się w bicie Twego serca. które płonęło tak wielką miłością w momencie 

Twojej za nas ofiary. 

Święty Łukasz zapisał: ,,A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie 

z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim 

będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: już jej spożywać nie będę, aż się spełni w 

Królestwie Bożym». 

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie 

między siebie, albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego 

Krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże». 

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 

«To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 

Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 

mojej, która za was będzie wylana»" (Łk 22,14-22). 

 

- Jezus powiedział: "To jest Ciało moje, to jest Krew moja!" 
 

3. Panie Jezu, Boże, jak wielką miłością płonęło Twoje serce, kiedy wyrzekłeś 

słowa: "Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami!" Ty, Bóg, Syn Boży, Słowo 

Odwieczne, święty nad świętymi, nieogarniona Miłość, płoniesz żywym 

pragnieniem ku mnie. Jakaż to wielka tajemnica Twojej miłości. Mam świadomość, 

że nie jestem godzien Twojej miłości ani tęsknoty Twojego serca. Wiem, że dla 

Ciebie nie jest to przeszkodą, gdyż kochasz miłością bezwarunkową. Panie Jezu, 

kt6ryś jest obecny tutaj, rozpal we mnie mocą Twojego Ducha głęboką tęsknotę, tę 

samą, którą płonęło Twoje serce, abym tęsknił za Tobą i abym trwał przy Tobie z 

taką samą miłością. Lecz moje serce jest zimne i bez miłości. Nie jest zdolne do 

odwzajemnienia miłości, ale Twój Duch może je do tego uzdolnić. 

 

- Jezu, rozpal w moim sercu miłość do Ciebie! (chwila ciszy) 

 
4. Jezu, tylko jedno serce płonęło taką samą tęsknotą za Tobą, należało ono do 

Twojej Matki Maryi. W Jej sercu była prawdziwa odpowiedź na Twoją miłość, 

tylko Ona dobrze rozumiała i sercem pojmowała, co działo się w Twoim sercu. 



Teraz wielbię Cię razem z Nią. Tylko Ona jako Twoja Matka ma prawo powiedzieć 

w obecności każdej hostii: to jest Ciało z mojego ciała. Dlatego Ona jako Matka 

rozumie Ciebie i przyjmuje całym swoim sercem. 

O Maryjo, dziękuję Ci, że w tej chwili jesteś tutaj, kiedy pragnę wielbić i 

wysławiać Twego Syna i mego Zbawcę, który pozostał ze mną pod postacią chleba. 

Niech za Twoim wstawiennictwem cała moja istota goreje i spala się tą samą 

miłością, jaką płonie i goreje Twoje macierzyństwo. 

 

 - Maryjo, niech moje serce będzie bliskie Twojemu sercu i razem z Tobą 

bliskie sercu mojego Pana! 

 
,,Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście z powagą przyjęli orędzia, .które 
wam daję i żyli według nich. Jestem z wami i pragnę, drogie dzieci, by każdy 
z was był jak najbliżej mojego serca. Dlatego, moje dzieci, módlcie się i 
szukajcie woli Bożej w waszym codziennym życiu. Pragnę, by każdy z was 
odkrył drogę świętości i wzrastał na niej do wieczności. Będę modlić się za 
was i wstawiać się za wami przed Bogiem, abyście zrozumieli wielkość tego 
daru, danego przez Boga, że mogę byś z wami. Dziękuję, że 
odpowiedzieliście na moje wezwanie!" 
 

5. Jezu, chwalimy Cię i błogosławimy za tę chwilę, kiedy Ty w obecności swoich 

apostoł6w wziąłeś chleb i wino i z miłością wypowiedziałeś te słowa: "Weźcie i 

jedzcie, weźcie i pijcie!" Bądź błogosławiony za tę chwilę, kiedy powiedziałeś: "To 

czyńcie na moją pamiątkę!" W ten sposób przekazałeś apostołom to, co Ty 

uczyniłeś, aby i oni to czynili w każdy czas. 

Niech będzie błogosławiona ta chwila, kiedy apostołowie w czasie gdy 

przepowiadali, zaczęli kłaść ręce na kapłanów i w imię Twoje przekazywali im to 

samo przykazanie i posyłali ich, aby to samo czynili dla imienia Twego. Bądź 

pochwalony i uwielbiony w każdym, kto w Twoim Kościele bierze udział w tym 

Bożym zadaniu i nadal czyni to, co i Ty czynisz. Bądź uwielbiony w Ojcu Świętym, 

wszystkich biskupach, kapłanach i we wszystkich, którzy przygotowują się, aby 

kontynuować Twoje eucharystyczne dzieło. Niechaj ich serca będą przepełnione tą 

samą miłością, niech płoną tym samym ogniem, którym płonęło Twoje serce, kiedy 

wypowiadałeś te słowa. 

Napełnij ich Duchem Świętym, by godnie współdziałali w Twoim arcykapłańskim 

posłaniu. 

 

 - Jezu, uczyń serca kapłanów na wzór serca Twego (chwila ciszy) 



6. Jezu, niech będzie błogosławiona chwila, kiedy podałeś swoim apostołom po raz 

pierwszy Komunię i kiedy w tak bardzo rzeczywisty i tajemniczy sposób stałeś się 

częścią ich życia. Bądź uwielbiony we wszystkich, których Twoi apostołowie, 

zgodnie z Twoją zapowiedzią, karmili chlebem z nieba i podawali im kielich 

zbawienia. Bądź pochwalony i uwielbiony we wszystkich, którzy dzisiaj karmią się 

Tobą, którzy wierzą, że jesteś obecny w chlebie i winie. Niech będzie 

błogosławiony każdy, kto rozdaje Komunię, mówiąc: "Ciało Chrystusa" i ci, którzy 

z wiarą odpowiadają: "Amen". Jezu, niech mocą Twojego Ducha Komunia dla tego 

kto ją przyjmie będzie spotkaniem z miłością. Niech każde serce przygotuje się 

godnie na Twoje przyjście.  

Żałuję, że tak wiele razy w moim życiu przyjmowałem Ciebie powierzchownie, 

niegodnie wobec Ciebie i Twojej miłości. Dlatego dziś pragnę okazać Ci moją 

gorącą miłość, pragnę płonąć jeszcze większą tęsknotą ku Tobie. 

 

- Amen. Uwielbiam Ciebie, błogosławię Ciebie i cieszę się Tobą! 

 

7. Wielbię Ciebie razem z tymi wszystkimi, którzy czynią to z żywą wiarą. 

Wielbię Ciebie w jedności ze wszystkimi wspólnotami, które czuwają z Tobą dzień 

i noc. Pobłogosław ich, Panie Jezu, i napełnij duchem :uwielbienia, aby ich pobyt 

przed Tobą był czasem radosnego spotkania, aby wszystkie serca, które wielbią 

Ciebie, były z Tobą zjednoczone w pełni, aby wszyscy oddający Ci cześć byli 

jednym w Tobie, tak jak Ty jesteś jednym z Ojcem w Duchu Świętym. Wielbię 

Ciebie w tych kościołach i kaplicach, gdzie pozostałeś sam, bo lud Twój o Tobie 

zapomniał. Napełnij Duchem Świętym wszystkie Twoje parafie, w których jeszcze 

nie przebudziły się dusze, aby cześć Ci oddawać. Wierzę, że kiedy wylejesz 

Twojego Ducha, kiedy Twój Duch wprowadzi wiernych w tajemnicę Twojej 

obecności, oni przyjdą wielbić Ciebie. 

 

- Wielbię Ciebie w imieniu tych, którzy o Tobie zapomnieli! 

 

8. Jezu, dziękuję Ci, że pozostałeś z nami pod postacią chleba i wina. Cześć Tobie 

oddaję z głębi duszy razem ze wszystkimi aniołami i świętymi i śpiewam Ci pieśń 

dziękczynienia. 

Panie, wiem, że są ludzie, którzy popełniają świętokradztwo. Wiem, że istnieją 

czarne msze i obrzędy, w których Ciebie poniżają, depczą. Wiem, że istnieją sekty 

satanistyczne, które żądają od swoich członków przynoszenia konsekrowanych 

hostii w złych zamiarach, aby podeptać Twoją miłość. Jezu, pragnę Tobie teraz 

oddać mój czas, moją miłość, moje oddanie, mój głęboki szacunek, pragnę Tobie 



śpiewać hymny i pieśni jako wynagrodzenie za świadome obrażanie Ciebie przez 

niektórych. Pragnę Cię chronić moją miłością, pragnę być z Tobą. 

 

- Przyjmij moją miłość jako wynagrodzenie za obrażanie Twojego Majestatu. 

 
Można odmówić Litanię do Imienia Jezus 
 
9. Pragnę Cię teraz wysławiać wraz z całym Kościołem natchnioną pieśnią: 
"Sław, języku, tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi,  

Którą, jako łask krynicę, wylał w czasie ziemskich dni  

Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów godzien czci. 

Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród, 

Gdy po świecie na wsze strony, ziarno słowa rzucił w lud, 

Wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud.  

W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał,  

Pełniąc wszystko, jak należy, czego przepis prawny chciał, 

Sam dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał.  

Słowem więc Wcielone Słowo, Chleb zamienia w Ciało swe,  

Wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce.  

Tylko wiara Bożą mową, pewność o tym w serca śle. 

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz,  

Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas.  

Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. 

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni,  

Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci,  

A równemu im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen." 

 

10. Jezu, Panie Przenajświętszy, wierzę w Twoją miłość do chorych i grzesznych. 

Przyjmując Komunię powtarzam razem z Twoim Kościołem: "Powiedz tylko 

słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja!" Proszę Cię teraz, uzdrów duszę moją, 

uzdrów moją wiarę, miłość, nadzieję, uspokój moje serce, wyzwól mnie z 

wszelkiego zamętu. Wyzwól mnie z wszelkich lęków i przygnębienia, i 

wszystkiego, co te stany we mnie powodują. Chroń mnie przed działaniem szatana. 

Chroń nasze rodziny, swój Kościół i świat... Bądź uwielbiony we wszystkich 

chorych i utrudzonych... 

 
Jezu, bądź pochwalony i wywyższony w Przenajświętszym Sakramencie 

Ołtarza, teraz i na wieki. Amen.  


