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Podręcznik s.127 -129 

Karta pracy s.47 

Temat: Uczestniczę w Ofierze i Uczcie miłości – Wielki Czwartek. 

Zapiszcie do zeszytu temat katechezy i otwórzcie Pismo Święte lub podręczniki. 

Przenieśmy się teraz do Wieczernika. Jest Wielki Czwartek, wieczór 

poprzedzający żydowskie święto Paschy. 

 Jezus zaprosił do stołu apostołów: „A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u 

stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę 

Paschę z wami, zanim będę cierpiał». (…) Potem wziął chleb, odmówiwszy 

dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was 

będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich po wieczerzy, 

mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 

wylana»” (Łk 22, 14–15. 17–18). „W czasie wieczerzy (…) wstał i złożył szaty. 

A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I 

zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany 

(…). A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, 

rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie 

Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc Ja, Pan i 

Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać 

nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam 

uczyniłem. (…) Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym 

wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali»” (J 13, 2a. 4–5. 12–15. 34–35). 

Wielki Czwartek to także dzień, w którym dziękujemy Panu Jezusowi za 

ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Wiecie, że nie każdy człowiek może 

sprawować Eucharystię. Pan Bóg wybiera sobie mężczyzn, których powołuje, 

aby przez przyjęcie przez nich święceń kapłańskich udzielić im daru Ducha 

Świętego, dającego im świętą władzę pochodzącą od Chrystusa. Na mocy tej 

władzy kapłani mogą udzielać sakramentów świętych i głosić Słowo Boże. Bez 

nich nie moglibyśmy przystępować do sakramentu pokuty ani uczestniczyć w 

Eucharystii. Dlatego dziękujmy Bogu za kapłanów, a w Wielki Czwartek 



módlmy się szczególnie za księży, pracujących w naszej parafii. Nie 

zapomnijmy też o złożeniu im życzeń. 

Notatka 

Wielki Czwartek jest dniem Ostatniej Wieczerzy – Uczty i Ofiary Chrystusa. 

Podczas każdej Mszy Świętej jestem zaproszony na tę ucztę i do ofiarowania 

siebie Bogu razem z Jezusem. Przyjmując Komunię Świętą, jednoczę się z 

Chrystusem, karmię się Jego Ciałem, by Jego Ofiara owocowała w mojej 

miłości wobec braci na wzór Jezusa. 

Praca domowa  

Wyobraź sobie, że jesteś jednym z apostołów, spożywających Wieczerzę z Jezusem. Napisz list do 

przyjaciela, w którym opisujesz, co wydarzyło się podczas tej uczty. 

Pracę domową  (list) wysyłamy na email: grzegorz.warchul@wp.pl 

 Proszę o podpisanie email od kogo jest i tytuł pracy.  Szczęść Boże 
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