
KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA 

Wielu świętych praktykowało ją i zalecało jako najpożyteczniejszą z duchowych 

praktyk. Przypominali o niej Jan Paweł II i Benedykt XVI. Czym jest? Na czym polega? 

Co daje? Jak i kiedy ją stosować? Wyjaśniamy poniżej. 

Zasadniczo komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego 

pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje 

wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię. 

Sam „sposób” przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę 

krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego. 

Na przykład: 

 

„Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za 

grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie 

pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!” – albo i jeszcze krócej. 

Oczywiście warto zadbać, by dokonywało się to w spokoju i skupieniu, z szacunkiem 

właściwym randze tego, co ma się dokonać. Wcale nie od rzeczy byłoby uklęknąć, 

przyjąć odpowiednią postawę ciała wyrażającą cześć, miłość, szacunek. 

Można aktowi komunii duchowej nadać formę swoistej „liturgii”: wzbudzić akt żalu 

(zakończony choćby „spowiedzią powszechną” lub „Panie, zmiłuj się”), przeczytać 

fragment Ewangelii, pomodlić się Modlitwą Pańską, odmówić „Baranku Boży…” i 

następnie w największym możliwym skupieniu zaprosić Jezusa do swojego serca.  

 

Warunki przyjmowania komunii duchowej? 

Opinie są różne. Ale spróbujmy wziąć to „na zdrowy rozsądek”. Jeśli trwam w 

grzechu ciężkim (tzn. nie jestem w stanie łaski uświęcającej), to samo to 

uniemożliwia mi zjednoczenie się z Bogiem czy to przez Komunię sakramentalną, czy 

przez jakikolwiek inny akt. Grzech ciężki stanowi tu realną i obiektywną przeszkodą 

dla takiego pełnego zjednoczenia. 

Warto więc rozróżnić między (możliwie pełną) komunią duchową, a tęsknotą za 

zjednoczeniem z Jezusem w Eucharystii (komunia duchowa zawsze jest aktem 

tęsknoty za Eucharystią!). Jeśli jestem (tymczasowo, przez dłuższy okres czasu lub 

stale) w stanie uniemożliwiającym mi przyjmowanie Komunii sakramentalnej, to 

niejako „analogicznie” uniemożliwia mi to pełną komunię duchową. 



Wtedy chyba właściwiej byłoby uczciwie powiedzieć Jezusowi: Tęsknię za 

Tobą! Chciałbym móc przyjąć Cię w Eucharystii! Mam w sobie wielki, straszny głód 

przyjmowania Cię w Twoim Ciele i Krwi! Pomóż mi, spraw by przyszedł taki moment, 

w którym to będzie mogło się stać. 
 

MODLITWA  PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ DUCHOWĄ 

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. 

Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. 

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z 

całego serca i tęsknię za Tobą. Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem i które oddzielają mnie 

od Ciebie. Przyjdź proszę duchowo do serca mojego, bo Ty jesteś jedynym pragnieniem moim! 

Jeżeli tylko nadarzy się okazja, postanawiam przyjąć Cię do swego serca w komunii świętej. 

Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały, chcę się z Tobą zjednoczyć w ziemskim życiu i 

po śmierci, w wieczności. Nie dopuść, abym kiedykolwiek miał się oderwać od Ciebie! Amen 

 


