
KOMUNIA DUCHOWA - INFORMACJE
Komunię duchową przyjmujemy kiedy fizycznie nie uczestniczymy we Mszy 
Świętej. Oglądając ją w telewizji lub słuchając w radio w momencie kiedy zbliża się 
czas Komunii Świętej można odczytać jedną z poniższych formuł. Zachęca się, by 
osoba, która przyjmuje Komunię duchową uklęknęła w tym czasie i trwała 
w modlitewnym skupieniu.
Formuły 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. Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii,
błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej
dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg.  O
Panie,  wierzę,  zawierzam,  wychwalam Ciebie.  Żałuję za  wszystkie  moje  grzechy.  O Najświętszy
Sakramencie, o Boski Sakramencie, zawsze niech będzie Twoja wszystka chwała i dziękczynienie.
3.  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!
4.  O  Najsłodszy  Jezu,  wierzę  mocno  i  żywo, i żeś tu  jest  w  Najświętszym  Sakramencie
Miłości. Pragnę najgoręcej  połączyć  się  z  Tobą, boś Ty  jest  moją jedyną radością,  szczęściem
i życiem. W  tej  chwili  jednak nie  mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przybądź przeto  duchowo do
serca  mego  i  napełnij  je  Twymi łaskami. Oddaję Ci  o  Panie  całkowicie  serce,  ciało  i  duszę i
wszystko, co posiadam, nie daj mi się nigdy rozłączyć z Tobą. Amen.

5. 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.
A na koniec jednej z tych modlitw:
Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. Panie 
Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Albo:
Papież Franciszek polecił tę modlitwę do odmawiania wszystkim, którzy uczestniczą ze swego domu we Mszy 
św. transmitowanej przez Internet czy inne media. Nazwał ją “Aktem Komunii św. duchowej”. Oto pełny tekst 
tej niezwykłej choć krótkiej modlitwy:

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

uniżone w swojej nicości wobec 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. Amen.


