Modlitwy dziękczynne
Za przyjęcie Ŝyciodajnych Tajemniczych darów, tak oto gorąco i z całej duszy dziękuj
Bogu, i śpiewaj:

Chwała Tobie, BoŜe! Chwała Tobie, BoŜe! Chwała Tobie, BoŜe!
Modlitwa dziękczynna

Dzięki składam Tobie, Panie BoŜe mój, Ŝe nie odrzuciłeś mnie
grzesznego, lecz uczyniłeś mnie godnym uczestniczenia w Twoich świętościach.
Dzięki składam Tobie, Ŝe mnie niegodnego uczyniłeś godnym przyjęcia Twoich
przeczystych i niebieskich Darów. Panie, Przyjacielu człowieka, który dla nas
umarłeś i zmartwychwstałeś i dałeś nam te budzące bojaźń i Ŝyciodajne
Tajemnice dla dobra i uświęcenia dusz i ciał naszych, spraw, aby stały się one
uzdrowieniem dla mej duszy i ciała, odpędzeniem wszelkiej przeciwności,
oświeceniem oczu serca mego, pokojem moich duchowych sił, niezachwianą
wiarą, nieobłudną miłością, doskonałą mądrością, zachowaniem przykazań
Twoich, wzrostem Twej Boskiej łaski i dziedziczeniem królestwa Twego, abym
w Twojej świętości przez nie zachowany, zawsze wspominał łaskę Twoją, i juŜ
nie Ŝył dla siebie, lecz dla Ciebie, naszego Władcy i Dobroczyńcy, i w ten
sposób skończywszy to Ŝycie z nadzieją Ŝywota wiecznego, osiągnął wieczny
pokój tam, gdzie świętujących głos nieustanny i nieskończona słodycz tych,
którzy oglądają niewypowiedzianą dobroć oblicza Twego. Albowiem Ty jesteś
prawdziwym pragnieniem i niewypowiedzianą radością miłujących Ciebie,
Chryste BoŜe nasz, i Ciebie całe stworzenie śpiewa na wieki. Amen.
Modlitwa św. Bazylego Wielkiego

Władco Chryste BoŜe, Królu wieków i Stwórco wszystkich, dzięki
składam Tobie za wszelkie dobro, jakiś mi dałeś, i za przyjęcie przeczystych i
Ŝyciodajnych Twoich Tajemnic. Proszę przeto Ciebie, Dobry i Przyjacielu
człowieka, zachowaj mnie pod dachem Twoim i w cieniu Twych skrzydeł, i daj
mi z czystym sumieniem aŜ do ostatniego mego tchu godnie przyjmować Twoje
świętości na odpuszczenie grzechów i na Ŝycie wieczne. Albowiem Ty jesteś
Chlebem Ŝywota, źródłem świętości, Dawcą dobrodziejstw, i Tobie chwałę
oddajemy z Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Modlitwa św. Symeona Metafrastesa

Ty, który dobrowolnie dałeś mi swoje ciało na pokarm, ogień ten
spalający niegodnych, obyś nie spalił mnie, Stwórco mój, lecz wszedł w moje
członki, we wszystkie stawy, we wnętrzności, w serce. Spal ciernie wszystkich
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moich grzechów, oczyść duszę, uświęć myśli, umocnij stawy wraz z kośćmi,
oświeć pięć moich zmysłów, całego mnie przygwóźdź bojaźnią Twoją. Zawsze
obroń, zachowaj i ochroń mnie od wszelkiego czynu i słowa zgubnego dla
duszy. Oczyść, obmyj i przyozdób mnie, uczyń mnie lepszym, daj zrozumienie i
oświeć mnie. Spraw, abym stał się Twoim mieszkaniem jedynego Ducha, a nie
mieszkaniem grzechu, aby przed Twym domem, przez przyjęcie Twojej
komunii, jak przed ogniem uciekał ode miś wszelki rozbójnik i wszelka
namiętność. Jako orędowników przedstawiam Tobie wszystkich świętych,
bezcielesnych Arcystrategów, Chrzciciela Twego, pełnych mądrości Apostołów,
a z nimi Twoja przeczystą, nieskalaną Matkę, których modlitwy przyjmij,
łaskawy mój Chryste, i synem światłości uczyń sługę Twego. Albowiem Ty
jesteś jedynym Dobrym, uświęceniem i światłością dusz naszych, i Tobie
uroczyście jako Bogu i Władcy wszyscy chwałę oddajemy na kaŜdy dzień.
Inna modlitwa

Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, niech święte Twoje Ciało będzie mi na
Ŝycie wieczne i najczcigodniejsza Twoja Krew na odpuszczenie grzechów,
niechaj to dziękczynienie będzie mi ku radości, zdrowiu i weselu. Zaś podczas
budzącego bojaźń powtórnego Twego przyjścia uczyń mnie grzesznego godnym
stanąć po prawicy Twojej chwały, dla modlitw przeczystej Twej Matki i
wszystkich świętych.
Modlitwa do Najświętszej Bogurodzicy

Najświętsza Władczyni Bogurodzico, światłości mej ociemniałej duszy,
Nadziejo, Obrono, Ucieczko, Pociecho, Radości moja, dziękuję Tobie, Ŝe
uczyniłaś mnie grzesznego godnym uczestniczenia w przeczystym Ciele i
najczcigodniejszej Krwi Syna Twego. Ty, któraś zrodziła prawdziwa Światłość,
oświeć duchowe oczy mego serca, która zrodziłaś źródło nieśmiertelności, oŜyw
mnie umarłego przez grzech, która jesteś miłościwą Matką miłosiernego Boga,
zmiłuj się nade mną i daj mi pociechę i skruchę w mym sercu, pokorę w mych
myślach, wyzwolenie z niewoli moich zmysłów i uczyń mnie godnym aŜ do
ostatniego tchu nienagannie przyjmować uświęcenie przeczystych Tajemnic ku
uzdrowieniu duszy i ciała. Daj mi łzy pokuty i wyznania, abym sławił i opiewał
Ciebie przez wszystkie dni mego Ŝycia, albowiem jesteś błogosławiona i
wysławiona na wieki. Amen.
Koniec modlitw po świętej komunii.
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