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EWANGELIA (J 6, 24-35) 
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, 
wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na 
przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»


W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie 
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten 
pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn 
Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».


Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»


Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, 
którego On posłał».


Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż 
zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb 
z nieba”».


Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam 
chleb  z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem 
chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».


Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»


Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 

będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 195, 814) 
Dziś byłam tylko u Komunii św. i na trochę Mszy św. Cała moc moja jest w Tobie, Chlebie 
żywy. Trudno by mi było przeżyć dzień, gdybym nie była u Komunii św. On jest tarczą 
moją; bez Ciebie, Jezu, nie umiem żyć.


Całe godziny są, w których adoruję Ciebie – o Chlebie żywy – pośród wielkich posuch duszy. 
O Jezu, miłości czysta, nie potrzebuję pociech, karmię się wolą Twoją – o Mocarzu. Wola 
Twoja jest celem mojego istnienia. Zdaje mi się, że świat cały mi służy i jest ode mnie zależny. 
Ty, Panie, rozumiesz duszę moją we wszystkich jej dążeniach.
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➡ Jezus zaprasza mnie do zażyłej relacji z Sobą samym w Komunii Świętej. Czy mogę 
wraz ze św. Faustyną wyznać: Cała moc moja jest w Tobie, Chlebie żywy...? 


➡ «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto 

we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».... Czy naprawdę UFAM tym Słowom 
Jezusa? 


➡ W tym tygodniu a zwłaszcza dzisiaj będę prosić Jezusa o łaskę żywej wiary w Jego 
Eucharystyczną Obecność.
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