
 

 

Spotkanie formacyjne 

W centrum najważniejszego wydarzenia – 
liturgia eucharystyczna 

 

1. Modlitwa na początku spotkania 

Mój Najukochańszy Zbawicielu, racz wysłuchać mojego wołania i spraw, aby moje serce 

nieustannie napełniało się tymi łaskami, którymi pragniesz obdarować je podczas każdej 

Mszy Świętej, abym mógł doświadczyć Twojej wielkiej Miłości, jak również tego wszystkiego, 

co jest Twoim wielkim Darem, aby przemienić mnie w Siebie na Życie Wieczne. Amen. 

 

2. Jakie ważne etapy (będące procesem = rozciągające się w czasie) spotykają nas w życiu? 

Np. nauka w szkole podstawowej, studia, związek dziewczyny i chłopaka, wstąpienie do 

seminarium, poszukiwanie odpowiedniej pracy. 

Wybierz jedno z nich, powiedz coś o nim i określ, co w danym etapie jest najważniejsze, co 

jest jego uwieńczeniem. 

 

3. Konkluzja: wszystkie etapy życia odgrywają w nim istotną rolę. Są procesem, zazwyczaj trwają 

dosyć długo. Zawsze jednak można wyodrębnić w nich momenty, które mają większą wagę 

niż pozostałe, choć te o mniejszej wadze do nich prowadzą. Podobnie jest z Eucharystią – 

ważna jest w całości, ale można w niej znaleźć moment najważniejszy, szczytowy – liturgię 

eucharystyczną.  

 

4. Opis Ostatniej Wieczerzy: Mt 26,17-35 

 

5. Ostatnią Wieczerzę wspominamy z myślą o Eucharystii, choć poza jej ustanowieniem działo 

się tam sporo więcej. Spróbuj nazwać jej cztery etapy. 

 

Etap Opis 

 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do 
Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, 
żebyśmy Ci przygotowali Paschę do 
spożycia?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do 
znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: 
"Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u 
ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami" 
Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i 
przygotowali Paschę. 

 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu 
razem z dwunastu <uczniami>. A gdy jedli, 
rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z 
was mnie zdradzi». Bardzo tym zasmuceni 
zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba 
nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: «Ten, 
który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie 
zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, 
jak o Nim jest napisane, lecz biada temu 
człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy 
będzie wydany.  



 
 
 
Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie 
narodził». Wtedy Judasz, który Go miał 
zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» 
Odpowiedział mu: «Tak jest, ty». 

 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i 
odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i 
dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to 
jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i 
odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: 
«Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew 
Przymierza, która za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam 
wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu 
winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić 
go będę z wami nowy, w królestwie Ojca 
mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku 
Górze Oliwnej. 

 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy 
zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: 
Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. 
Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». 
Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy 
zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus 
mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze 
tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się 
Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi 
przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». 
Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. 

 

Który z nich, która czynność, jakie słowa są najważniejsze dla Ustanowienia Eucharystii? 

 

6. Wnioski: Każda część Mszy Świętej jest ważna. Jest ich sporo: obrzędy wstępne, liturgia 

słowa, przygotowanie darów itd. Liturgia eucharystyczna, podczas której są wypowiadane 

słowa konsekracji (Bierzcie i jedzcie….), jest jednak momentem szczególnej wagi – to wtedy 

chleb staje się Ciałem a wino Krwią Jezusa. Warto więc postarać się o jeszcze większe 

skupienie i uwagę. 

 

7. Modlitwa końcowa. 

 


