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52 Jesteśmy posłani
Wniebowstąpienie Pańskie

Czterdzieści dni po swoim zmartwych-
wstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba. Za-
nim jednak zniknął uczniom z oczu, wy-
znaczył im zadanie:

Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając 

im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przykaza-
łem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia 
świata.

Ewangelia według 
świętego Mateusza 28, 19-20

Wiesz już, że podczas Eucharystii prze-
żywamy śmierć i zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Dlatego na zakończenie Mszy Świę-
tej ksiądz – tak jak Chrystus przed wniebo-
wstąpieniem – błogosławi wiernych i rozsy-
ła ich, mówiąc:

Idźcie w pokoju Chrystusa.
Oznacza to, że mamy nieść w sobie mi-

łość i pokój, którymi obdarzył nas Pan Jezus. 
Mamy dzielić się tymi darami ze wszystkimi 
ludźmi. Nieważne, czy pójdziemy daleko, 
czy blisko. Zawsze spotkamy kogoś, komu 
będziemy mogli ukazać swoim życiem mi-
łość Bożą i tak głosić Ewangelię. Jesteśmy 
przecież uczniami Chrystusa!
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W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1 na s. 98.

PRZecZyTaJmy RaZem!
Kiedy ktoś się boi, dodam mu odwagi, podam lek choremu, przyodzieję nagich. Kiedy 
ktoś się cieszy, będę się radować. Dla smutnego będę miał otuchy słowa. Tych, którzy 
się kłócą, postaram się godzić. Tak chcę wciąż drogami Pana Boga chodzić, bo On mnie 
posyła, każe iść do ludzi, aby w każdym miłość i pokój obudzić.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 99.

moDLITwa
Nie pogardzaj człowiekiem, choćby całkiem inny był.

Kochaj wszystkich jak braci, pomóż im.
Refren: Potrzebuje Cię Chrystus, by miłować,
 Potrzebuje Cię Chrystus, w każdy czas.

Wierzę, że Jezus Chrystus wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 
wszechmogącego.

Pan Jezus, zanim wstąpił do nieba, nakazał uczniom głosić Ewangelię wszystkim lu-
dziom. Dlatego misjonarze głoszą Dobrą Nowinę nawet w najdalszych zakątkach świata.

My, Jego uczniowie, głosimy Ewangelię, gdy niesiemy wszędzie miłość i pokój.
Modląc się za misje, pomagamy innym narodom usłyszeć słowo Boże i poznać 

Pana Jezusa.


