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O co proszę? 

O głęboką wiarę i rozmiłowanie w Jezusie eucharystycznym. 

  

• Mieszkańcy Kafarnaum wspominają Boże cuda dokonane w przeszłości 

(ww. 30–31). Nie dostrzegają, że na ich oczach dzieją się największe cuda: 

Jezus-Zbawiciel żyje między nimi. 

• Wsłucham się w rozmowę Żydów z Jezusem (ww. 41–42). Zobaczę ich 

zdziwienie i niedowierzanie. Usłyszę ich szemranie, kiedy Jezus mówi: 

„Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”. Jest dla nich zbyt prostym i dobrze 

znanym człowiekiem. Nie wierzą w Jego słowom. 

• Jezus przyszedł na ziemię, aby zamieszkać w moim „Kafarnaum” – żyje  

w mojej codzienności: w mojej rodzinie, we wspólnocie, w pracy. Jest ze 

mną we wszystkim, czym żyję. 

• Wyobrażę sobie Jezusa, który przychodzi do mnie zatroskany i przejęty. 

Chce mi powiedzieć o cudzie, który codziennie dokonuje się w moim życiu. 

Codziennie daje mi siebie w Eucharystii. Daje mi swoje Ciało – swoje życie 

(w. 51). 

• Uświadomię sobie, że codziennie mogę oglądać żywego Jezusa w prostym 

i zwyczajnym znaku białej hostii. Mogę z Nim rozmawiać, przyjmować Go. 

W kruchym kawałku chleba jest wszechmocny Bóg. Co mogę powiedzieć 

o moim przeżywaniu tej tajemnicy? 

• Co mogę powiedzieć o moim osobistym doświadczeniu Jezusa? Czy jest we 

mnie żywe przeczucie Jego obecności? Czy dostrzegam cuda, których 

dokonuje w zwykłych wydarzeniach? 

• Jezus uświadamia mi, że wszelkie dobro, które codziennie mnie spotyka, 

pochodzi z nieba – jest darem Ojca (w. 32). Czy wierzę, że Ojciec widzi 

wszystkie moje potrzeby i nie pozwoli mi zginąć? Za co chciałbym Mu 

dzisiaj najbardziej podziękować? Za jaką „mannę”? 

• Jezus przypomina mi o największym darze, który codziennie daje mi Ojciec. 

Jest nim On sam – Syn Ojca (w. 33). Codziennie szuka mnie jak zagubionej 

owcy, bierze na ramiona, prowadzi do swego Ojca. Zwrócę się do Ojca  

z modlitwą uwielbienia. Będę dziękował Mu za Jezusa. 

• Jezus odsłania mi największy cud swojej obecności, który będzie trwał do 

końca świata. Jest nim cud Eucharystii (ww. 33–34). Uświadomię sobie, że 



codziennie mogę doświadczać cudu objawienia się żywego Jezusa w znaku 

chleba. 

• Jezus zapewnia mnie, że w Eucharystii może zaspokoić wszelkie łaknienia 

i pragnienia (w. 35). Co mogę powiedzieć o moich spotkaniach z Nim na 

Mszy świętej, w Komunii i na adoracji? 

• Czy pogłębiam moją duchowość eucharystyczną? Co powinienem w niej 

odnowić? Będę modlił się słowami: „Ojcze, rozbudź we mnie głód Jezusa, 

Żywego Chleba”. 

• Eucharystia nieustannie przypomina mi o Jego pragnieniu serca. Chce 

dawać mi siebie nieustannie! Dzieli się ze mną swoim życiem. Ilekroć 

przyjmuję Go w Komunii świętej, tylekroć przyjmuję Jego życie i ofiaruję 

Mu swoje. Czy jestem gotowy na wejście w Komunię z Nim samym? 

• Jezus wie o wszystkim, co dzieje się w moim sercu. Zna moją miłość i wiarę, 

ale zna także moje szemrania, wątpliwości i rutynę w przeżywaniu 

Eucharystii. Uświadamia mi, że każdego dnia mogę prosić Ojca, aby mnie 

przyciągał do Jezusa. O co najbardziej chciałbym teraz prosić Ojca? 

• Ojciec codziennie chce mówić do mnie o swoim Synu (ww. 45–46). Mogę 

przychodzić do Niego jak dziecko i rozmawiać z Nim o Jezusie. Podczas 

każdej Mszy świętej mogę Go prosić, aby rozmiłował mnie w Jezusie. 

Zapytam o moją osobistą relację z Bogiem Ojcem. 

• Wsłucham się w słowa Jezusa, który kilka razy powtarza mi, że w Nim 

mogę odnaleźć życie wieczne (ww. 47–51). Pomyślę, że  słowa te kieruje 

osobiście do mnie. Pragnie, abym był z Nim na wieczność. 

• Uraduję się darem mojej wiary. Mogę przychodzić na Eucharystię  

z przekonaniem, że spotykam się w niej z żywym Jezusem. Przypomnę 

sobie Eucharystię, Komunie święte, adoracje, które w pewnych sytuacjach 

życia stały się dla mnie szczególną pociechą i źródłem siły. Z wdzięcznością 

wyznam to Jezusowi. 

• Zwrócę uwagę, z jaką stanowczością Jezus przekonuje mnie, że jeśli chcę 

mieć w sobie życie, muszę karmić się Jego ciałem i Krwią (ww. 53–55). 

Jakie uczucia budzą się we mnie, kiedy słyszę te słowa? Czy mnie 

przekonują? 

• Jezus zdradza mi szczególną tajemnicę Eucharystii. Kiedy spożywam Jego 

ciało i piję Jego krew, dokonuje się miłosne zjednoczenie (ww. 56–57). On 

może trwać we mnie, a ja w Nim. Żyję Jego życiem. Taka jest tajemnica 

każdej Komunii świętej. Jak często  o tym myślę po przyjęciu Ciała Jezusa? 

Jaki wpływ ma Komunia święta na moją codzienność? 



• W serdecznej rozmowie z Jezusem podziękuję Mu za dar każdej  Komunii 

świętej. Będę Go prosił o trwałą świadomość Jego obecności w moim 

wnętrzu, za każdym razem, kiedy przyjmuję do serca jego ciało. Będę trwał 

po Komunii świętej w modlitwie serca: „Adoruję Cię, Jezu, moja miłości!”. 

• Znajdę w ciągu dnia czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Będę 

adorował Jego miłość, którą pragnie wlewać w moje serce. Tęskni za mną. 

Będę powtarzał z nadzieją i miłością: „Pozwól mi ucztować z Tobą na wieki 

w królestwie Ojca” (w. 25). Proś o tę łaskę przebywania z Nim na wieki. 

Mogę trwać w prostej modlitwie serca: „Jezu, jesteś moim chlebem, który 

zstąpił z nieba!”. 

 
 

 


