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40 Jezus oddaje
za nas życie

przeCzyTAJMy rAzeM! 

apostołowie przygotowują ostatnią wieczerzę

Przed świętem Paschy Jezus polecił swoim uczniom, aby przygotowali miejsce na spo-
życie uczty paschalnej. 

Dzisiaj także uczniowie Pana Jezusa przygotowują odpowiednie miejsce, aby spotkać 
się z Nim na Uczcie eucharystycznej, czyli podczas Mszy Świętej. 

jezus ofi aruje się za nas w wieczerniku

[Podczas Ostatniej Wieczerzy] Jezus wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał 
i rzekł: „To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę”. 

Podobnie, skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym 
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją 
pamiątkę”.

Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Koryntian 11, 23b - 25

Podczas każdej Mszy Świętej także słuchamy słów Pana Jezusa. Potem z wiarą i miło-
ścią przyjmujemy Go pod postacią chleba i wina. 
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jezus modli się w ogrodzie oliwnym

Po wieczerzy Jezus udał się razem z Apostołami do Ogrodu Oliwnego, gdzie często 
się modlił. Prosił Apostołów, aby czuwali z Nim. Sam odszedł dalej, upadł na kolana 
i modlił się: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie!”. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Udręczony 
tym, co Go czeka, Jezus jeszcze usilniej się modlił. Gdy wstał i przyszedł do uczniów, 
zastał ich śpiących. Znowu prosił ich, aby czuwali razem z Nim. Ale oni zasnęli.

Jezus bardzo cierpiał, gdyż wiedział, jaka śmierć Go czeka. Prosił Ojca o pomoc, ale 
przede wszystkim chciał wypełnić Jego wolę i w ten sposób wyzwolić nas z niewoli grzechu. 

MODLITWA

 Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! 
 Widzę Pana mego na twarz upadłego.
 Tęskność, smutek, strach Go ściska,
 krwawy pot z Niego wyciska.
 Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający.

jezus zdradzony, pojmany i opuszczony

Arcykapłani nie mogli znieść, że Jezus widzi ich grzechy i zarzuca im niewierność 
wobec Boga. Byli pełni nienawiści, że tylu ludzi podziwia cuda Jezusa, słucha Jego nauki 
i idzie za Nim. Chcieli Go zabić. A Judasz, jeden z Apostołów, zwątpił w Jezusa. Poszedł 
więc, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, że im Go wyda. 

Gdy Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym zjawił się tłum, a Judasz, szedł na jego 
czele. Zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: „Judaszu, pocałunkiem 
wydajesz Syna Człowieczego?”. Tamci zaś rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. Wtedy 
opuścili Go wszyscy. Jezus został zdradzony i osamotniony. 
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jezus skazany na śmierć krzyżową

Ci, którzy pojmali Jezusa, zaprowadzili Go 
najpierw do arcykapłanów. To oni chcieli skazać 
Jezusa na śmierć. Ale arcykapłani nie mieli pra-

wa wydać wyroku. Odesłali więc Jezusa na sąd do 
namiestnika rzymskiego, Piłata. Tam zaczęli Go 
oskarżać. A Piłat zapytał: „Czy Ty jesteś Królem 
żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Tak, Ja Nim 
jestem. Ale królestwo moje nie jest z tego świata. 
Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy 
moi biliby się, abym nie został wydany”. 

Piłat oświadczył arcykapłanom i tłumom: „Nie 
znajduję żadnej winy w tym człowieku”. Lecz oni 
wołali: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!”. I Piłat kazał Je-

zusa ubiczować, a potem wydał na ukrzyżowanie. 
Jezus znosił poniżenia, bo Jego miłość jest więk-

sza od ludzkiej podłości. On dla nas zwycięża zło 
i śmierć.

jezus ukrzyżowany ze złoczyńcami

Żołnierze zaprowadzili Jezusa na ukrzyżowanie. 
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką [Golgotą], 
ukrzyżowali Go tam razem z dwoma złoczyńca-

mi. Jezus modlił się za tych, którzy Go krzyżowa-

li: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. 
A lud stał i patrzył. Żołnierze szydzili z Niego i po-

dawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie”.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego 
i siostra Matki Jego, Maria i Maria Magdalena oraz 
umiłowany uczeń Jezusa.

jezus umiera na krzyżu

Słońce się zaćmiło i mrok ogarnął całą ziemię, choć było popołudnie. Wtedy Jezus 
zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych 
słowach Jezus umarł.

A żołnierze podeszli do Jezusa i zobaczyli, że nie żyje. Nie łamali Mu kości, tylko jeden 
z nich włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

Setnik, dowódca oddziału żołnierzy, widząc to wszystko, mówił: „Prawdziwie, ten 
człowiek był Synem Bożym”. Także ludzie, którzy zbiegli się na to widowisko, gdy zoba-

czyli, co się działo, wracali, bijąc się w piersi.
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Ciało jezusa złożone w grobie

Pewien człowiek, dobry i sprawiedliwy, 
imieniem Józef, udał się do Piłata i poprosił 
o ciało Jezusa. Zdjął Jezusa z krzyża, owinął 
w płótno i złożył w grobie, który był wykuty 
w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył 
kamień.

Nawet gdy wydaje się nam, że wszystko, 
co dobre, skończyło się – nigdy nie traćmy 
nadziei. Kamień zwątpienia będzie odwalo-

ny. Wstaniemy z Jezusem, zmartwychwsta-

niemy do życia wiecznego.

MODLITWA

Panie Jezu! Jak w Wieczerniku i na krzyżu, tak oddajesz się za mnie w każdej 
Mszy Świętej. Niech zawsze będzie uwielbione Twoje Imię!

Dziękujemy Jezusowi za wszystko, co nam dał:
Za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas,
Za to, że wśród nas przebywa, jak obiecał w słowie Swym.
Wznieśmy wszyscy nasze ręce i chwalmy Go.
 Ref. Uwielbiajmy Go, chwalmy Go. 
  Wznieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go. 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2.  na s. 86 i 87.

wierzymy, że jezus ofiaruje się za nas 

podczas każdej eucharystii

Podczas każdej Eucharystii Jezus 
Chrystus składa tę samą Ofiarę, którą 
złożył w Wieczerniku i na krzyżu. Po-

myślmy o tym, gdy będziemy na Mszy 
Świętej. Pamiętajmy o Jego cierpieniu 
i męce, o Jego miłości i pragnieniu, by-

śmy kochali Go tak, jak On nas ukochał. 


