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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). 

 • Co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy? (przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją 

Krew – ustanowił Eucharystię)  

• W jaki sposób dokonuje się tu Ofiara Chrystusa? (Pan Jezus ofiaruje za nas swoje Ciało i swoją Krew, 

ofiaruje za nas samego Siebie)  

• Jaka Ofiara uobecnia się w każdej Mszy Świętej? (ofiara dobrowolnej śmierci Pana Jezusa na krzyżu) 

Uczę się kocha ć Pana Boga i ludzi  

 • Jak my możemy w tej Ofierze uczestniczyć? (ofiarować się z Panem Jezusem Bogu Ojcu i jednoczyć 

się z Nim w Komunii Świętej) 

 • Po czym wszyscy mogą poznać, że jestem uczniem Chrystusa? (po tym, że miłuję swoich braci tak, 

jak ukochał ich Pan Jezus) 

 Zapraszam kliknijcie w ten lin lub go przekopiujcie do adresu przeglądarki:  

https://view.genial.ly/5e7b545ecde7170dbe7cf20a/guide-wielki-

tydzien?fbclid=IwAR39mYQ0U3MfT_gLk6o5uB9IkEEPgmeWGbbvoPaquNDX7OlxJy81Nuz_36c 

https://view.genial.ly/5e7b545ecde7170dbe7cf20a/guide-wielki-tydzien?fbclid=IwAR39mYQ0U3MfT_gLk6o5uB9IkEEPgmeWGbbvoPaquNDX7OlxJy81Nuz_36c
https://view.genial.ly/5e7b545ecde7170dbe7cf20a/guide-wielki-tydzien?fbclid=IwAR39mYQ0U3MfT_gLk6o5uB9IkEEPgmeWGbbvoPaquNDX7OlxJy81Nuz_36c

