
Każdy, kto nie ma możliwości przyjęcia Komunii 
św. w sposób sakramentalny, może się wzmocnić 
Komunią duchową. Św. Tomasz z Akwinu mówi: 

Komunia duchowa to gorące pragnienie 
przyjęcia Pana Jezusa.

Błogosławiony Edmund Bojanowski, 
doświadczając na co dzień mocy Eucharystii,
uczył przyjmowania duchowej Komunii św.

W swoim Dzienniku dn. 29.08.1854 r. zapisał: 
Nauczyłem ją sposobu przyjmowania świętej 
Komunii duchowej i jestem pewien, że ta anielska 
dusza obfitych łask dostąpi przez takowe 
wzniesienie wewnętrzne.
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DUCHOWA  KOMUNIA  ŚWIĘTA

Wierzę, mój Jezu, że jesteś obecny

w Najświętszym Sakramencie.

Kocham Cię i pragnę Cię przyjąć.

Wstąp do mego serca. Jednoczę się z Tobą.

Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

Chwała i dziękczynienie 
bądź w każdym momencie
Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.
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