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42 chrystus 
zmartwychwstał
Uczta eucharystyczna

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 76.

Każdy posiłek może być wspólnym świętem.
Są uczty, które szczególnie ludzi jednoczą. Na przykład wieczerza wigilijna, na której 

dzielimy się opłatkiem albo śniadanie wielkanocne z poświęconych pokarmów.

PRZecZyTaJmy RaZem!
Poznali Go przy łamaniu Chleba

Pismo Święte opowiada, co wydarzyło się po śmierci Pana Jezusa.
Dwaj Jego uczniowie szli z miasta Jerozolimy do wsi Emaus. Byli zrozpaczeni. My-

śleli o swoim największym Nauczycielu, Jezusie. Kiedyś mieli nadzieję, że z Jezusem 
wiele osiągną. Ale On umarł. Wszystko się dla nich skończyło. Nie wiedzieli, że Jezus 
zmartwychwstał, że żyje! I gdy On sam zbliżył się do nich i szedł z nimi, byli tak bardzo 
zasmuceni, że nie rozpoznali Go. Jezus zapytał, o czym rozmawiają. Zdumieli się, że 
nie słyszał o tym, co zdarzyło się w Jerozolimie: że Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany. 
Ale On im powiedział: „O nierozumni, jak bardzo wasze serca nie chcą wierzyć w to, 
co powiedzieli prorocy! Czyż Zbawiciel nie miał tego cierpieć, aby zwyciężyć śmierć?”. 
I wyjaśniał im wszystko, co dotyczy Zbawiciela. Zapadł wieczór. Przybyli do gospody 
w wiosce Emaus, a Jezus zachowywał się tak, jakby chciał iść dalej. Uczniowie nalegali: 
„Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. I Jezus został. Siadł 
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z nimi do stołu. Wziął chleb, błogosławił, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz Jezus zniknął im z oczu.

Dwaj uczniowie natychmiast wrócili do Jerozolimy, do wspólnoty uczniów i Aposto-
łów. Opowiedzieli, co ich spotkało w drodze. Wszyscy niezmiernie się radowali.

na podstawie: Ewangelia świętego Łukasza 24, 13-35

Uczniowie, którzy spotkali Jezusa w drodze do Emaus, poznali Go właśnie wtedy, gdy 
połamał chleb i dał im do jedzenia.

Także my choć nie widzimy Pana Je-
zusa, spotykamy się z Nim, zmartwych-
wstałym, podczas każdej Mszy Świętej.

moDLITwa
Mądrość stół zastawiła obficie

i na święto zaprasza swój lud.
Przychodźcie na ucztę Syna Bożego,
przyjmijcie ten Chleb, co Pan daje nam.

Wierzę, że Eucharystia jest ucztą Pana Jezusa zmartwychwstałego i Jego przyjaciół 
zebranych wokół ołtarza.

Ostatnia Wieczerza była ucztą Jezusa i Apostołów. Jezus połamał wtedy chleb i, rozda-
jąc go uczniom, powiedział: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje za was wydane”.


