
TEMAT 38: WIELKI CZWARTEK – JEZUS JEST NASZYM PRZYJACIELEM 

Spróbujcie zastanowić się i odpowiedzieć na pytania: 

- Kto z was ma przyjaciela? 

– Kogo nazywamy przyjacielem? 

Przyjaciel to bardzo ważna osoba w naszym życiu. Pomaga nam, bawi się z nami. Z przyjacielem 

lubimy spędzać czas. Odwiedzamy się w domu. Jezus także miał przyjaciół. Razem z nimi spędzał czas. 

Lubili ze sobą rozmawiać. Jezus opowiadał im o Bogu. Pokazywał, jak należy postępować. 

Posłuchajcie teraz, co Jezus zrobił dla swoich przyjaciół. 

Wyjątkowa uczta 

W świąteczny dzień Jezus zaprosił swoich dwunastu przyjaciół na ucztę. Na początku uczty wziął 

naczynie z wodą i ręcznik, aby umyć wszystkim nogi. Klękał przed każdym z przyjaciół i obmywał im 

stopy. Był to gest oznaczający miłość i pokorę wobec innych. Kiedy wszyscy zasiedli za stołem, Jezus 

rzekł do nich: 

– Chciałbym dać wam dobrą radę: pamiętajcie, że najważniejszą sprawą w życiu jest kochać dobrego 

Boga i być dobrym dla innych. 

Następnie poprosił ich: 

– Jestem waszym przyjacielem i chcę, żebyście byli tak dla siebie dobrzy, jak ja jestem dobry dla was. 

Kto chce być moim przyjacielem, ten powinien być dobry dla innych.  wszyscy zasiedli do uroczystej 

kolacji. 

Odpowiedz: 

– Kogo Jezus zaprosił na ucztę? 

– Co Jezus uczynił dla swoich przyjaciół przed ucztą? 

– Jaką dobrą radę Jezus dał przyjaciołom? 

– O co Jezus poprosił swoich przyjaciół? 

Jezus pokazał przyjaciołom, że dla nich zrobi wszystko. Wiedział, że niedługo odejdzie, więc zostawił 

przyjaciołom dobrą radę: aby kochali Boga i byli dobrzy dla innych ludzi. Kto chce być przyjacielem 

Jezusa, ten powinien być dobry dla innych. 

Jezus podczas uczty połamał chleb i dawał go swoim przyjaciołom, mówiąc: „to jest ciało moje, które 

za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19). Potem wziął kielich z winem i 

powiedział: „ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,20). 

Były to bardzo ważne słowa. Jezus podczas tej uczty sprawował pierwszy raz Mszę Świętą. 

Jezus polecił, aby powtarzać to, co On zrobił – na Jego pamiątkę. Dziś te czynności powtarzają księża. 

Podczas Mszy Świętej błogosławią i rozdają ludziom chleb, ale inny niż ten, który jemy w domu. Ten 

chleb jest wyjątkowy. W tym chlebie mieszka Jezus, chociaż my Go nie widzimy. 

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę tego wydarzenia, które miało miejsce w wieczerniku. 

 

 


