
  

O przyjmowaniu
Pana Jezusa

w Komunii Świętej
sercem oziębłym

a
sercem płonącym miłością



  

Na podstawie „Dzienniczka”
św. Faustyny od Najświętszego Sakramentu

opracował

Wojciech Kosek

Pełny tekst „Dzienniczka” Świętej Siostry Faustyny

na stronie: www.faustyna.pl

http://www.faustyna.pl/


  

Umiłowany Panie Jezu!
Z bólem wyznałeś

św. Faustynie,
że wielu z nas

przyjmuje Ciebie tak,
jakbyś był martwym 

przedmiotem...



  

Zastanówmy się zatem, czym jest
„świadomość oziębłego serca”?



  

Dzienniczek, nr 1447:

Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą 
ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one 
są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i 
szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je 
obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. 
Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a 
przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia – 
Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie 
najczulszą matkę, która kocha bardzo swe dzieci, 
jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej 
ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i 
podobieństwo mojej miłości.



  

Dzienniczek, nr 1385:

Dziś po Komunii św. powiedział mi Jezus, jak 
bardzo pragnie przychodzić do serc ludzkich. – 
Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi; 
rozkoszą moją jest łączyć się z duszami. Wiedz o 
tym, córko moja, że kiedy przychodzę w Komunii 
św. do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask 
wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze 
nawet nie zwracają uwagi na mnie, pozostawiają 
mnie samego, a zajmują się czym innym. O, jak mi 
smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą 
się ze mną jak z czymś martwym.



  

Dzienniczek, nr 1385:

– Odpowiedziałam Jezusowi: O Skarbie 
mojego serca, jedyny przedmiocie mojego 
serca i cała rozkoszy mojej duszy, pragnę 
Cię uwielbiać w swym sercu, jako jesteś 
uwielbiany na tronie swej wiekuistej chwały. 
Miłość moja pragnie Ci choć w cząstce 
wynagrodzić za oziębłość tak wielkiej liczby 
dusz. Jezu, oto serce moje jest dla Ciebie 
mieszkaniem, do którego nic wstępu nie ma, 
Ty sam wypoczywaj w nim, jako w pięknym 
ogrodzie.



  

Świadomość oziębłego serca:



  

Świadomość kochającego serca:



  

Świadomość oziębłego serca:



  

Świadomość kochającego serca:



  

Jeśli chcesz, Droga Siostro, Drogi Bracie, spełnić 
tęsknotę Pana Jezusa za przyjmowaniem Go sercem 
płonącym miłością, to zapoznaj się z opracowaniami:

● tekstów na adoracje Najświętszego Sakramentu
http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/pasterz/index.html

● wypowiedzi Ojców Kościoła, Papieży, Świętych,
ukazujących niezwykłe znaczenie modlitwy – spotkania 
z Panem Jezusem – po przyjęciu Go w Komunii Świętej 
i po zakończeniu Mszy Świętej.
http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/materialyzrodlowe1.html

Inne opracowania:
http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/

Gorąca zachęta

http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/pasterz/index.html
http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/materialyzrodlowe1.html
http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/


  

Niech miłość naszych serc potężnieje
w pragnieniu coraz doskonalszej odpowiedzi

na tę tęsknotę Serca Jezusa,
z której On zwierzył się

świętej Małgorzacie Marii Alacoque1: 
„Pragnę, by Mnie ludzie kochali

w Przenajświętszym Sakramencie,
ale pragnieniem tak gorącym, żeby ono Mnie paliło,

a nie znajduję nikogo, kto usiłowałby,
według mego upodobania,
zaspokoić to pragnienie,

dając w zamian coś za moją miłość”.
Czyż nie warto ukoić pragnienia Boskiego Serca Jezusa?

Wierzę, że warto... 
Z Bogiem!
Wojciech Kosek, w Chrystusie kochający Ciebie brat

1 Listy św. Małgorzaty Marii Alacoque, Kraków 2009, s. 263.



  

Porzućmy oziębłość serca!



  

Przyjmujmy Jezusa z sercem!



  

Bądźmy z Jezusem,
rozmawiajmy z Jezusem,
miejmy czas dla Jezusa

po przyjęciu Go
w cudzie Komunii Świętej

Amen!
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