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45 zaproszeni
na Bożą ucztę

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 98.

[Jezus powiedział]: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. 
Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: 

„Przyjdźcie, bo już <wszystko> jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie 
wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć; 
proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wo-
łów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Jeszcze inny 
rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. Sługa powrócił i oznajmił to swe-
mu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: Wyjdź co prędzej na 
ulice i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych.

Ewangelia według świętego Łukasza 14, 16b-21

Jezus opowiada o gospodarzu, który zaprosił przyjaciół do siebie na ucztę. Oni jednak 
odmówili przyjścia. Niektórzy zlekceważyli zaproszenie. Inni obawiali się, że będą mu-
sieli się odwzajemnić. Ale gospodarz nie oczekiwał wdzięczności, dlatego rozgniewał się 
na swoich znajomych. I zaprosił na ucztę biednych, niepełnosprawnych i bezdomnych. 
Wiedział, że nie będą mogli się odwdzięczyć. Zapraszał przecież bezinteresownie. 

Także nas Bóg zaprasza na ucztę. Tą Bożą ucztą jest Eucharystia. 
Bóg nie patrzy na to, czy jesteśmy bogaci czy biedni, utalentowani czy mniej zdolni. 

Wie, że nie potrafi my Mu się odpłacić. Mówi do nas: 

przeCzyTAJMy rAzeM!
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O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie [...], choć nie macie pieniędzy! Kupujcie 
i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia [...]!

Księga Izajasza 55, 1a

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 98 i 99.

MODLITWA

Jaki był ostatnio twój udział we Mszy Świętej? 
Jak starasz się przygotować do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej? 
Pamiętaj, by jak najczęściej wieczorem robić rachunek sumienia: powiedzieć Panu 

Jezusowi, co ci się dobrego udało, a co robisz źle. I prosić o pomoc Ducha Świętego.

Eucharystia jest ucztą Ofi arną i Dziękczynną. Na tę ucztę zaprasza nas Pan Jezus.

O Chryste Zbawco mój

1. O Chryste, Zbawco mój, 
 stół zastawiony już.
 Ty zaprosiłeś nas
 na ucztę swoją dziś.
  Ref. Jezu, Ty przyjdź, 
   chcę Twoim być. 
   Kochać zawsze Ciebie.
2. Niebieski Chlebie Ty, 
 o Wielki Boże nasz,
 co małym stajesz się, 
 abym spożywał Cię.
3. Serdecznie witam Cię, 
 do serca, proszę, wnijdź,
 Byś w nim zamieszkał sam 
 po wszystkie życia dni.
4. Obraża Cię mój grzech, 
 lecz Ty przebaczasz wciąż.
 O, przyjdź, nie zwlekaj już 
 i oczyść duszę mą.

Jeśli przyjęliśmy Boże zaproszenie na ucztę, to znaczy, że pragniemy obecności Boga 
w naszym życiu i Jego daru świętości. Jak okażemy Panu Jezusowi to nasze pragnienie? 
Co uczynimy, abyśmy mogli wziąć udział w Jego uczcie i przyjąć Go w Komunii Świętej?


