
Podczas mszy św. transmitowanej przez Internet 19 marca papież Franciszek nazwał tę modlitwę 

“Aktem Komunii Św. duchowej” 

  

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, 

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. 

Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. 

Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. 

Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. 

Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! 

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. 

Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję 

 

Święty Tomasz z Akwinu napisał wiele Hymnów Eucharystycznych. Ten może być także doskonałym 

aktem komunii duchowej 

Zbliżam się w pokorze i niskości swej, 

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. 

Tobie dziś w ofierze serce daję swe, 

O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe. 

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, 

Kto się im poddaje, temu wiary brak, 

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 

Że w postaci Chleba utaiłeś się. 

Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, 

Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz 

Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, 

Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram. 

Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, 

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, 

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą, 

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. 

Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, 

Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas. 

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, 

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. 

Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud, 

Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. 

Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas 

Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz. 

Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, 

Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, 

Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, 

Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. Amen. 

 

https://misyjne.pl/temat/tomasz-z-akwinu/


Inne modlitwy pomagające w komunii duchowej 

  

1. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką 

przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O 

mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym 

Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej 

duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo 

do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z 

Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. 

  

2. Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję 

w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie 

żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli 

Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy! 

  

3. Przyjdź o Jezu mój najsłodszy, przyjdź do serca mego, o Żywocie, o Światło, 

o Miłości, o Skarbie mój jedyny! Jeżeli świat odpycha Ciebie, jeśli Cię 

ukochać ani przyjąć nie chce, ja Cię kocham, ja pożądam, ja wołam i pragnę 

Ciebie, i przysięgam Ci wierność aż do śmierci, aż na wieczność całą. 

Niechże Tobie w nędznym sercu sługi Twego, Niebo całe wynagradza 

zniewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie! Jednocząc się z 

Sercem Twej Matki Najświętszej, z sercami wszystkich Świętych i Aniołów 

Twoich, po milion razy wołam: „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy 

Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków”. Amen. 

 

https://misyjne.pl/temat/modlitwa/

