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Modlitwa 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój 

mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O 

dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od 

Ciebie.  

Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, nauczał, rozmnażał chleb, uzdrawiał, a nawet wskrzeszał 

zmarłych, ludzie mogli Go usłyszeć na własne uszy, dotknąć własnymi rękami, doświadczyć 

uzdrowienia nie tylko na duszy, ale też na ciele. Jezus wzbudzał w nich wiarę nie tylko 

działając na ich rozum, ale też dotykając chorych, wskrzeszając zmarłych, przytulając dzieci, 

pochylając się nad grzesznikami. Człowiek to nie tylko dusza, ale też ciało. Dlatego „Jak 

człowiek posiada ciało i duszę, tak «mowa» Boga, czyli sakramenty, zawierają element 

materialny – znak zewnętrzny, czynność i znak wewnętrzny – odpowiadającą mu duchową 

łaskę. Sakramenty są zatem miejscem spotkania się Boga z człowiekiem. Na skutek Bożego 

działania w przypadku człowieka zawsze pozostaje możliwość przejścia ze stanu grzechu do 

stanu łaski ta inicjatywa Boga, którą nazywamy zbawczą, dociera do człowieka za 

pośrednictwem Chrystusa i założonego przez Niego Kościoła”.  

 Sakramenty są „strumieniami Bożej łaski”, a łaskę tę wysłużył dla nas Jezus Chrystus 

przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, to właśnie w sakramentach spotykamy 

Jezusa żywego i prawdziwego. Sakrament to nie znak, symbol niemający żadnej mocy ani 

gest magiczny działający swoją mocą. To spotkanie z Jezusem Chrystusem, który tę moc 

posiada, z Jezusem, który udziela nam swojej łaski.  

Dlatego, jeśli chcemy zostać umocnieni Bożą łaską, potrzebujemy przygotowania i otwarcia 

na tę łaskę. To wymaga od nas postawy wiary, czyli zaufania Bogu i uznania za prawdę tego, 

co mówi nam o sposobie osiągnięcia przez nas zbawienia. To bardzo osobista postawa. 

Dlatego też nie można przyjmować sakramentów za innego człowieka. Każdy musi 

uczestniczyć w nich osobiście. Gdy chce ci się jeść, to jesz sam, czy prosisz kolegę, by 

najadł się za ciebie? Kiedy chce ci się pić, to gasisz pragnienie sam, czy prosisz koleżankę, 

by napiła się za ciebie? Tak samo nikt nie może zastąpić cię w przyjęciu Bożej łaski, w 

spotkaniu z Jezusem. 

 



Praca domowa 

 Napisz, o co chciałbyś zapytać Jezusa, o co chciałbyś Go poprosić, za co podziękować, gdy 

spotkasz się z Nim w czasie przyjmowania sakramentów. 
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