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Piesn na rozpoczecie 

Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, 
Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. 

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 
„Byśmy do nieba w drodze nie ustali, 
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, 
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. 

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. 

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 8,2-3.14b-16) 
W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Praw. 

Mojżesz powiedział do ludu: 

„Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te 

czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w 

twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie. 

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi 

przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, 

ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. 

Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów 

jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził 

wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali 

twoi przodkowie”. 

Oto słowo Boże. 

 



PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147B,12-13.14-15.19-20) 

 

Refren:Kościele święty, chwal swojego Pana. 

 

Chwal, Jerozolimo, Pana, * 

wysławiaj Twego Boga, Syjonie. 

Umacnia bowiem zawory bram twoich * 

i błogosławi synom twoim w tobie. 

 

Zapewnia pokój twoim granicom * 

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 

Śle swe polecenia na krańce ziemi, * 

i szybko mknie Jego słowo. 

 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 

Izraelowi ustawy swe i wyroki. 

Nie uczynił tego dla innych narodów. * 

Nie oznajmił im swoich wyroków. 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10,16-17) 
Eucharystia jednoczy przyjmujących ją 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. 

Bracia: 

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi 

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

Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy 

bowiem bierzemy z tego samego chleba. 

Oto słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,51) 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

 



EWANGELIA (J 6,51-58) 
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem 

Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jezus powiedział do Żydów: 

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, 

będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje 

Ciało na pożywienie?” 

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 

spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie 

mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, 

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, 

a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 

pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez 

Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z 

nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto 

spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 

Oto słowo Pańskie. 

Na wystawienie Najswietszego Sakramentu 

O Zbawcza Hostio, godna czci 
Co lud do niebios wiedziesz bram. 
Znój srogi nęka wiernych Ci, 
Daj siłę, pomoc ześlij nam. 

Jednemu w Trójcy Władcy ziem 
Niech będzie chwała w każdy czas; 
Niech On wieczystym życiem swym, 
W ojczyźnie rajskiej darzy nas. 
Amen. 

Litania do Najświętszego Sakramentu 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, 
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami, 
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek, 
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza... Chlebie Żywy z nieba zstępujący, 
Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony, 



Pokarmie wybranych, 
Uczto Anielska, 
Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, 
Dowodzie Boskiej ku nam miłości, 
Tajemnico wiary, 
Cudzie niepojęty, 
Przymierze miłości i pokoju, 
Źródło łask wszelkich, 
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, 
Umocnienie na drogę wieczności, 
Ucieczko grzeszników, 
Wspomożenie słabych i upadłych, 
Lekarzu chorych, 
Pociecho smutnych, 
Boski Więźniu na naszych ołtarzach, 
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. 
 
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej, zachowaj nas, Panie. 
Od wszelkiej pychy, 
Od wszelkich niebezpieczeństw duszy, 
Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi, 
Od grzechu każdego, 
 
Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie. 
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, 
Przez pragnienie pożywania Baranka wielkanocnego z uczniami swoimi, 
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, ustanawiając Najświętszy 
Sakrament Ołtarza, 
Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, 
Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, 
Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, 
 
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi 
zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, 
Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył, 
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył, 
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, 



Abyś nas przez tę tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył, 
Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył, 
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
P: Jezusie, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach. 
W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią swoją. 
Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę 
swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, 
abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba 
Pod przymiotami ukryty chleba. 
Zagrody nasze widzieć przychodzi 
I jak się Jego dzieciom powodzi. 

2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, 
Przed twoim Bogiem zginaj kolana. 
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, 
On twoim ojcem, on przyjacielem. 

3. Nie dosyć było to dla człowieka, 
Że na ołtarzu co dzień go czeka. 
Sam ludu swego odwiedza ściany, 
Bo pragnie bawić między ziemiany. 

4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, 
Którędy Pańskie iść będą nogi 
I okrzyknijcie na wszystkie strony: 
„Pośród nas idzie Błogosławiony!” 

Modlitwa do Jezusa w Najświętszym Sakramencie (św. Alfons Liguori) 

Mój Panie Jezu Chryste, który przez miłość, którą masz wobec ludzi, pozostajesz 
z nami w dzień i w nocy w tym Sakramencie, pełny miłosierdzia i miłości, 
oczekując, zapraszając i przyjmując wszystkich, którzy przyjeżdżają do Ciebie, 
wierzę, że jesteś Obecnych w Sakramencie Ołtarza. 

Z przepaści mojej nicości uwielbiam Ciebie . Dziękuję Ci za wszystkie łaski, 
którymi mnie obdarzyłeś, a zwłaszcza, że dałeś mi siebie w tym Sakramencie, że 
dałeś mi Twoją Najświętszą Matkę za adwokata i Tą, która mnie do tego kościoła 
zawołała żeby Cię tu odwiedzić. 

Oddaję hołd Twojemu najmilszemu Sercu za te trzy rzeczy: najpierw dziękuję za 
ten wielki dar; po drugie, chcę wynagrodzić Ci za wszystkie zniewagi, które 
otrzymujesz w tym Sakramencie od wszystkich wrogów; po trzecie zamierzam 
przez tę wizytę, pragnę Cię uwielbiać za te wszystkie miejsca na ziemi, w których 
jesteś obecny w tym Sakramencie i w których jesteś najmniej zaszczycony 
i najbardziej opuszczony. 



Mój Jezu, Kocham Cię z całego serca. Przepraszam za to, że wiele razy obraziłem 
Twoją nieskończoną miłość. Z pomocą Twojej łaski, z Tobą nigdy więcej nie 
obrażę; I w tym momencie będąc z tego powodu tak nieszczęśliwy cały mój byt 
oddaję Tobie. 

Daję Wam całą moją wolę, wszystkie moje uczucia, pragnienia i wszystko, co 
mam. Od tego dnia czyń to, co ze mną i ze wszystkim, co należy do mnie to co 
chcesz. 

Proszę i pragnę tylko Twojej świętej miłości, daru ostatecznej wytrwałości 
i doskonałego spełnienia Twojej woli. Polecam Ci dusze w czyśćcu, zwłaszcza te, 
które były najbardziej oddane Najświętszemu Sakramentowi i Najświętszej 
Maryi Pannie;  również polecam Tobie wszystkich biednych grzeszników. 

Wreszcie, mój drogi Zbawicielu, łączę wszystkie moje uczucia z  Twoim 
Najmilszym Sercem; a tym samym zjednoczony z Tobą, ofiarowuję 
ich  Wiecznemu Ojcu, i błagam Go, w Twoje imię, aby to wołanie usłyszał 
i odpowiedział na nie.Amen. 

1. Sław języku tajemnicę 
Ciała i Najdroższej Krwi 
którą jako łask krynicę 
wylał w czasie ziemskich dni 
Ten co matkę miał dziewicę 
Król narodów godzien czci. 

2. Z panny czystej narodzony 
posłan zbawić ludzki ród 
gdy po świecie na wsze strony 
ziarno Słowa rzucił w lud 
wtedy cudem niezgłębionym 
zamknął swej pielgrzymki trud. 

3. W noc ostatnią przy wieczerzy 
z tymi których braćmi zwał 
pełniąc wszystko jak należy 
czego przepis prawny chciał 
Sam dwunastu się powierzył 
i za pokarm z rąk Swych dał 

 

4. Słowem więc Wcielone Słowo 
chleb zamienia w Ciało swe 
wino Krwią jest Chrystusową 
darmo wzrok to widzieć chce 
tylko wiara Bożą mowa 
pewność o tym w serca śle 

5. Przed tak wielkim Sakramentem 
Upadajmy wszyscy wraz, 
Niech przed Nowym Testamentem 
Starych praw ustąpi czas. 
Co dla zmysłów niepojęte, 
Niech dopełni wiara w nas. 
 

6. Bogu Ojcu i Synowi 
Hołd po wszystkie nieśmy dni. 
niech podaje wiek wiekowi 
Hymn triumfu, dzięki, czci. 
A równemu im Duchowi 
Niechaj wieczna chwała brzmi. 

Amen. 



 


