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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

EUCHARYSTIA 
 
 Aby przygotować dla naszych dusz sakrament tak wielkiej miłości, po-

trzeba było niezmierzonej mocy Boga Ojca, najwyższej mądrości Syna 
i słodkiej nieskończonej dobroci Ducha Świętego. 

 
 Bóg nigdy nas tak nie jednoczy ze sobą, jak wtedy, kiedy znajduje się w 

nas sakramentalnie, w osobie, a my jesteśmy duchowo w Nim wcieleni; 
jesteśmy wtedy tak silnie przez niego przyciągani i zjednoczeni z Nim 
węzłem nierozerwalnej miłości, iż stanowimy jedno. 

 
 Bóg czyni nam w Komunii wielki zaszczyt; zjednoczeni z Nim cieszymy 

się z Nim, a stając się współuczestnikami jego boskości, jesteśmy jak 
wielu bogów. (św. Albert) 

 
 Cień Krzyża, na którym dojrzał pachnący owoc Eucharystii, daje orzeź-

wienie i ulgę żarowi pożądania; ten przenajsłodszy owoc sakramentu 
Eucharystii, którym jest owoc Krzyża, wypełnia naszą duszę niebiań-
ską Słodyczą. 

 
 Eucharystia ofiarowuje nam Boskie pastwisko tak wzmacniające, że 

świat, ciało, szatan nie mogą już nic zdziałać przeciwko nam. Skoro 
tylko poczują siłę, która wypływa z tego niebiańskiego pokarmu, rzu-
cają się do karkołomnej ucieczki i skrywają się zmieszani, pozbawieni 
swojej zuchwałości.  

 
 Jeżeli we wszystkich sakramentach Jezus, boski lekarz, leczy nasze du-

chowe słabości, tym bardziej leczy je w sakramencie Eucharystii, który 
zawiera jego boskość i człowieczeństwo, źródło wszelkiej łaski.  

 
 Wszak i my karmimy się z Krzyża Pańskiego, ponieważ jego ciało po-

żywamy. (św. Augustyn) 
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 Kto jest naprawdę skruszony, jest godzien przyjęcia Komunii, nawet 

jeżeli się nie wyspowiadał, aby tylko nie czynił tego z pogardy dla reli-
gii i miał słuszną, i racjonalną przeszkodę, aby opóźnić spowiedź. Po-
nieważ ten, kto jest naprawdę skruszony i nie może przyjmować sa-
kramentów Kościoła, jest godzien wiecznego życia, a w naturalnej kon-
sekwencji również jest godzien przyjąć Komunię. 

 
 Musimy przyjmować Komunię świętą z żywą wiarą, ponieważ Eucha-

rystia jest tajemnicą wiary; z pobożnością, ponieważ jest sakramentem 
doskonałej miłości; z wielkim szacunkiem, ponieważ jest większa, niż 
można to sobie wyobrazić. 

 
 W Sakramencie Eucharystycznym postawiono przed tobą wielki stół; 

dobrze patrz, kim jest Ten, kto daje ci się i jak ci się daje za pokarm, 
ponieważ jeżeli chcesz, aby Ci posłużył, musisz Go przyjąć z sercem 
czystym, pobożnym i płonącym miłością. (św. Albert) 

 
 Jeśli pokarmu szukasz – On chlebem. (św. Ambroży) 

 
 Pożywamy Cię, Panie, i pijemy, nie po to, aby Cię tylko spożyć, lecz aby 

żyć dzięki Tobie. (św. Efrem) 
 
 Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam nie tylko swoje 

zasługi i swoje bóle, ale całego siebie. (św. Elżbieta z Dijon) 
 
 Hostio biała, Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w któ-

rym bym Ciebie opuściła. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 Jedna dobrze przyjęta Komunia jest zdolna i wystarczy, aby uczynić 

nas świętymi i doskonałymi. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Nie przyjmuj Jezusa Chrystusa, aby posługiwać się nim według twojego 

zamiaru, ale raczej ofiaruj się Twojemu Bogu i Zbawcy, ponieważ to On 
z tobą i w tobie czyni wszystko, co zechce. (św. Gaetano) 

 
 Jak piękna jest Komunia razem z Mamą Raju! Wszystkie porywy mo-

jego serca w tej cennej chwili opierają się na słowach: ”Mama, moja 
Mama!”. (św. Gemma Galgani) 

 
 Łamiemy się chlebem; niechże to będzie nam umocnieniem ku nie-

śmiertelności. (św. Ignacy Antiocheński) 
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 Częsta Komunia jest wielką kolumną, na której wspiera się biegun 

świata. Pobożność maryjna jest drugą kolumną, na której wspiera się 
drugi biegun.  

 
 Jeżeli chcecie uczynić najmilszy Bogu uczynek i najskuteczniej pokonać 

pokusy, i wytrwać w dobru, często i z dobrym nastawieniem przystę-
pujcie do świętej Komunii. 

 
 Niektórzy mówią, że aby często przystępować do Komunii, trzeba być 

świętym. To nieprawda. To oszustwo! Komunia jest dla tych, którzy 
chcą stać się świętymi, a nie dla świętych; lekarstwa podaje się chorym 
tak jak pokarm słabym. 

 
 Uwierzcie w to, moje kochane dzieci; ten, kto czci Przenajświętszy Sa-

krament, tzn. często przystępuje, oraz ten, kto odwiedza Jezusa Chry-
stusa w tabernakulum, ma pewny zastaw swojego wiecznego zbawie-
nia. 

 
 Wszyscy potrzebują Komunii: dobrzy, aby pozostać dobrymi i źli, aby 

stać się dobrymi. (św. Jan Bosko) 
 
 Przybliżmy się do Eucharystii z gorącym pragnieniem, które spali na-

sze grzechy i oświeci serca. (św. Jan Damasceński) 
 
 Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, ze jesteście nędzni i że dla-

tego nie przystępujecie do Komunii świętej... To tak jakbyście mówili, 
ze jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw. 

 
 Szczęśliwe dusze czyste, które miały to szczęście zjednoczenia się z na-

szym Panem w Komunii! Będą one jaśnieć w niebie jak piękne dia-
menty, ponieważ Bóg zobaczy w nich siebie samego. 

 
 Wielkim nieszczęściem jest to, że zaniedbujemy uciekanie się do tego 

Boskiego pokarmu, aby przebyć pustynię życia. Jesteśmy na równi z 
osobą, która umiera z głodu obok suto zastawionego stołu. (św. Jan M. 
Vianney) 

 
 Przychodźcie do Komunii, przychodźcie do Jezusa, chodźcie żyć razem 

z Nim, aby żyć dla Niego. 
 
 Komunia, zjednoczenie, rozmowa, poufałość: Słowo, Chleb, Miłość. 
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 Komunia święta wlewa zdecydowanie i odwagę, których nie może nam 

dać żadne ludzkie działanie lub wiedza. 
 
 Och! Gdyby lepiej rozumiano Eucharystię, tym częściej i godniej byłaby 

przyjmowana. Jakże bardziej obfite byłyby owoce zgody, pokoju, du-
chowej godności dla Kościoła i całego świata. (bł. Jan XXIII) 

 
 Gdy zbliżasz się do Tabernakulum, pomyśl, że Bóg oczekuje cię... od 

dwudziestu wieków. 
 
 Jakże cudownie wpływa Święta Eucharystia na postępowanie – a głów-

nie na ducha – osób, które przyjmują ją często i z pobożnością. 
 
 Nawiedzaj często Przenajświętszy Sakrament. Po odmówieniu zwy-

kłych modlitw zwierz się Chrystusowi, prawdziwie obecnemu w Ta-
bernakulum, ze wszystkich trosk tego dnia. A otrzymasz światło i pod-
nietę, abyś prowadził życie chrześcijańskie. 

 
 Podczas Świętej Ofiary ołtarza kapłan bierze Ciało naszego Boga i kie-

lich z Jego Krwią i wznosi ponad wszystkimi ziemskimi rzeczami, mó-
wiąc: Per Ipsum, et cum Ipso – przez moją Miłość! Z moją Miłością, w 
mojej Miłości! Złącz się z tym gestem. Co więcej: wnieś tę rzeczywistość 
w twoje życie.(bł. Josemaria Escriva) 

 
 Nie sama częstotliwość w przystępowaniu do Stołu Pańskiego pożytek 

dla duszy przynosi, lecz i odpowiednie przygotowanie się do tego, a 
nadto i praktyczne pożytkowanie z tego Pokarmu Niebieskiego, przez 
nabywanie cnót i unikanie tych ułomności, które w zwyczaj się wkra-
dają. 

 
 Oddawanie czci Panu Jezusowi w Sakramencie Ołtarza było i jest dla 

mnie źródłem cierpliwości, wytrwałości, ratunku, pociechy, jest do-
słownie źródłem życia, fonsvitae. (św. Rafał Józef Kalinowski) 

 
 Grzech kapłana nie psuje i nie zmienia Krwi, nie zmniejsza ani Łaski 

ani cnoty, jak i też nie przynosi szkody temu, któremu kapłan Krwi 
udziela. 

 
 Jak powinniśmy przyjmować Komunię świętą? W świetle świętej wiary 

i ustami świętego pragnienia... 
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 Jak słońce jest nierozdzielne, tak i Bóg znajduje się cały i Człowiek cały 
w białej Hostii. 

 
 Światło Syna mego (Komunia św.) nie może być podzielone z powodu 

niedoskonałości tego, który je otrzymuje, ani wskutek winy tego, który 
go udziela. Słońce oświeca rzecz bezwstydną, samo pozostając czyste; 
podobnie w sakramencie (Komunii św.) Światło Syna Mego nie może 
być skalane, ani podzielone, ani zmniejszone. 

 
 W świetle wiary powinniśmy widzieć w sakramencie (Komunii św.) 

nie samo człowieczeństwo, ale ciało i duszę Chrystusa ukrzyżowanego 
złączone i zmieszane z boskością: całego Boga i całego Człowieka. (św. 
Katarzyna ze Sieny) 

 
 Komunia św.: do częstego przyjmowania Komunii św. wystarczy dobra 

intencja, trochę przygotowania i dziękczynienia. Jedną z najlepszych 
intencji jest gorące pragnienie nabrania siły, wzmocnienia się dla ła-
twiejszego wypełniania Woli Bożej. 

 
 Komunia św. duchowa czasem takie same łaski daje jak sakramentalna. 

(św. Maksymilian M. Kolbe) 
 
 Jedna Komunia więcej pożytku przynosi, niż przez cały miesiąc biczo-

wać się do krwi i zachwycać lub we łzach tonąć na modlitwach. 
 
 Komunia św. jest lekarstwem, więc jest wielką lekkomyślnością, kiedy 

się pozbawia takiego skutecznego środka i do poprawy, i do ustrzeże-
nia się grzechu, i do rozbudzenia gorliwości. 

 
 Komunia święta – to najkrótszy sposób do świętości. 

 
 Komunii świętej nie trzeba uważać za nagrodę świętobliwości, ale jako 

lekarstwo i posiłek duchowy, a zatem im kto jest słabszy, tym więcej 
go potrzebuje. 

 
 Pan Jezus w Komunii św. przychodzi nie dla twej pociechy, ale dla po-

silenia cię na duchu. (bł. Honorat Koźmiński) 
 Daj dziecku Boga, daj mu Jezusa w Komunii świętej, a możesz o jego 

przyszłość być spokojna. 
 
 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. 
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 Jezus w Sakramencie Ołtarza chce być pokarmem naszym, Chlebem co-
dziennym, który z Nieba zstąpił, by wzmocnić dusze nasze, dać im życie 
Boże, siłę. 

 
 Szczęśliwa dusza, która rzeczywiście całym sercem przylgnęła do Je-

zusa-Hostii, bo w Nim ma najcenniejszy skarb, jaki ziemia posiada. (bł. 
Urszula Ledóchowska) 

 
 Boski Odkupiciel jest z nami, jest w sakramencie Eucharystii, jest tam 

jako Pokarm i przede wszystkim jako Ofiara, która się składa za nas, 
ilekroć Jego słudzy celebrują święte tajemnice. 

 
 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 za-
datkiem przyszłej chwały. (św. Leopold Mandić) 

 
 Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? (św. 

Paweł, 1 Kor 10, 16) 
 
 Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu 

złożonych? (św. Paweł, 1 Kor 10, 18) 
 
 Miłość naturalna domaga się trzech rzeczy: obecności kochanej osoby, 

jej całkowitego posiadania i doskonałego z nią zjednoczenia; Jezus w 
pełni zaspokaja w porządku nadnaturalnym to prawo miłości w Eucha-
rystii. (św. Piotr Julian Eymard) 

 
 Daleko od tabernakulum każde dzieło opiera się na piasku, każdy naj-

piękniejszy entuzjazm miłosierdzia wysycha i gaśnie. (św. Pius X) 
 
 Gdy modlimy się należycie, gdy z całego serca i godnie przyjmujemy 

Komunię świętą, przyniesie nam ona wypełnienie wszelkich naszych 
próśb. Uwalnia nas od złego, bo oczyszcza z win i daje pokój serca, utrą-
cający oścień wszelkiemu złu. Przebacza nam też przeszłe grzechy i 
umacnia przeciw pokusom. (św. Edyta Stein) 

 
 Kiedy zaś Pan przyjdzie do mnie w Komunii świętej, wolno mi Go spy-

tać: „Czego pragniesz, Panie, ode mnie?” 
 
 Potem zabiorę się do tego, co po cichej rozmowie z Nim ujrzę jako naj-

bliższy obowiązek. 
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 Komunia święta jest Chlebem Żywota, koniecznym, aby wzrastać do 

życia wiecznego. 
 
 Kto przyjmuje Ciało Pańskie, ten uświęca również swoje ciało. 

 
 Udział w Ofierze i w Komunii św. uzdalnia duszę, by się stała żywym 

kamieniem w budowli miasta Bożego, więcej – by była świątynią Boga. 
(św. Edyta Stein) 

 
 Gdy widzę taki ogromny Majestat, ukryty w takiej rzeczy maluczkiej, 

jaką jest Hostia, wtedy doprawdy ustaje dusza moja z podziwiania nad 
taką nieogarnioną mądrością. 

 
 Gdyby ludzie poznali wartość Eucharystii, kierowanie ruchem przy 

wejściach do kościołów musiałoby stać się obowiązkiem służb publicz-
nych. (św. Teresa z Avili)  

 
 Eucharystyczny chleb powszedni ma krzepić nasze siły do życia peł-

nego wspaniałomyślności, a chwila Komunii świętej jest naprawdę tą 
chwilą najdrogocenniejszą do wejścia w stosunek poufałej przyjaźni z 
Bogiem. 

 
 Kiedy przyjmiecie naszego Pana, starajcie się zamknąć oczy ciała i 

otworzyć oczy duszy, a zobaczycie Go w sercu waszym. 
 
 Wiele bowiem na tym zależy, byśmy to zrozumieli i wiedzieli jak to jest, 

bo wielkie tajemnice dzieją się w duszy człowieka, gdy przyjmuje Ko-
munię. (św. Teresa z Avili) 

 

 


