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EWANGELIA (J 6, 55. 60-69)
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:
«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej
może słuchać?»
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was
gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To
Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i
są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc:
«Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to
dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło.
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 156)
W pewnej chwili bardzo pragnęłam przystąpić do Komunii św., ale miałam pewną
wątpliwość, i nie przystąpiłam. Cierpiałam z tego powodu strasznie. Zdawało mi się, że mi
serce pęknie z bólu. Kiedy zajęłam się pracą, pełna gorzkości w sercu, nagle stanął Jezus
przy mnie i rzekł mi: Córko moja, nie opuszczaj Komunii św., chyba wtenczas, kiedy wiesz
dobrze, że upadłaś ciężko, poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w
łączeniu się ze mną w mojej tajemnicy miłości. Drobne twoje usterki znikną w mojej
miłości, jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zasmucasz mnie bardzo,
kiedy mnie opuszczasz w Komunii św.
➡ Święta siostra Faustyna jest dla nas wielkim wzorem żywej wiary i gorącej miłości do
Jezusa Eucharystycznego. Czy proszę Ducha Świętego, aby rozpalał w moim sercu coraz
większą miłość do Eucharystii?
➡ Jezus dzisiaj mówi do mnie: Drobne twoje usterki znikną w mojej miłości, jak źdźbło
słomy rzucone na wielki żar. Czy ufam Jego zapewnieniu?
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➡ Wiedz o tym, że zasmucasz mnie bardzo, kiedy mnie opuszczasz w Komunii św. Czy nie
zasmucam Jezusa opuszczając Komunii św.?
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