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38 Jezus ofiaruje 
siebie za nas
Ostatnia Wieczerza

Przeczytaj opowiadanie o dwóch bukietach i powiedz, co to znaczy ofiarować.

PRZecZyTaJmy RaZem!
Dwa bukiety

Jeden bukiet kupiła mama na targu. Włożyła kwiaty 
do wazonu i postawiła w przedpokoju. Wszyscy mó-
wili, że w przedpokoju zrobiło się ładniej.

Na drugi bukiet Mateusz odkładał pieniądze już 
od miesiąca. Poświęcił swoje oszczędności i kupił 
kwiaty na imieniny mamy.

Ofiarował je razem z tatą i siostrą, gdy składali życzenia. 
Mama postawiła bukiet w pokoju i często patrzyła wzruszona na 
kwiaty, jakby były czymś więcej niż kwiatami. Dlaczego?

Przypomnij sobie, co ludzie kiedyś składali w ofierze Bogu 
(katecheza 24, podręcznik, s. 70). Dlaczego Pana Jezusa 

nazywamy Barankiem Bożym?

[W czasie Ostatniej Wieczerzy] Jezus wziął chleb i odmówiw-
szy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: 

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i od-
mówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo 
to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na od-
puszczenie grzechów”.

na podstawie: Ewangelia według świętego Mateusza 26, 26b-28

„Czyńcie to na Moją pamiątkę”.
Pierwszy List do Koryntian 11, 24b
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Wierzę, że w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ofiarował Bogu Ojcu siebie za nas, 
gdy przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Tak dał nam siebie, abyśmy mieli 
życie wieczne.

moDLITwa
Ofiaruję Ci moją noc i mój dzień,

Moją pracę i mój sen.
Wszystko, co drogie mi,
Panie, ofiaruję Ci.
Bo dla Ciebie ja żyję,
Moim Królem jesteś Ty.
To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 70.

Jezus przed swoją męką i śmiercią na krzyżu spotkał się z Apostołami w Wieczerniku.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ofiarował siebie Bogu Ojcu za nas, dając nam swo-

je Ciało i Krew pod postacią chleba i wina. Zapowiedział w ten sposób, że odda za nas 
swoje życie na krzyżu i zmartwychwstanie.

„Ofiarować” to znaczy poświęcić coś dla kogoś. Kiedyś ludzie składali Bogu w ofierze ba-
ranki. Teraz my możemy ofiarować Bogu wszystko, co robimy. Gdy rano powiesz Bogu, że 
ofiarujesz mu dzień – taki dzień nabiera wielkiej wartości. Staraj się go przeżyć jak najlepiej.
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39 Jezus oddaje 
swoje życie za nas
Wielki Piątek

Jezus umarł za nas na krzyżu.

Gdy przyszli na Golgotę, ukrzyżowali tam Jezusa. Lecz Jezus mówił: „Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

Około godziny szóstej słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez 
środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam du-
cha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

na podstawie: Ewangelia według świętego Łukasza 23, 33-46

PRZecZyTaJmy RaZem!
Ludzie, którzy nie chcieli uwie-

rzyć, że Jezus jest Synem Bożym, 
wtrącili Go do więzienia. Potem 
skazali na śmierć i przybili do 
krzyża. Jezus nawet wtedy, gdy 
ludzie zadawali Mu cierpienie, 
nie przestał ich kochać. Pragnął 
wszystkich ocalić od zła i wszel-
kiego grzechu. Ofiarował swoje 
życie za ludzi.

W Piśmie Świętym czytamy 
o Jego śmierci.
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Wierzę w Jezusa Chrystusa, który [...] umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion. […] Trzeciego dnia zmartwychwstał.
Krzyż i zmartwychwstanie Pana Jezusa są znakami Bożej miłości do nas.

moDLITwa
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 71.

Jezus umarł na krzyżu dwa tysiące lat temu. Ale Pan Jezus jest nadal skazywany zawsze 
wtedy, gdy prześladowani są Jego uczniowie i gdy ludzie krzywdzą innych.

Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz: czy dzisiaj wszyscy przyjmują miłość Boga?

Bóg Ojciec przez śmierć oraz zmartwychwstanie Pana Jezusa okazał nam największą 
miłość. Dlatego nasze złości i grzechy są odpuszczone, gdy żałujemy za nie i prosimy 
o przebaczenie.


