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Drugie czytanie  - z pierwszego listu do Koryntian  11, 23-26 

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, 

kiedy został wydany, 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: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi 

mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem 

spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 

 

« Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem » 

- Chodzi tu o przekaz wiary, utrwalany przez tradycje, rozumiana nie jako 

przyzwyczajenie ale postawe wiernosci i szacunku do tresci przekazywanej z 

pokolenia na pokolenie wiary. Ten wierny przekaz nie jest wiedza intelektualna 

lecz zglebianiem misterium Chrystusa.  

Czytany dzis fragment, poprzedzony jest upomnieniem Pawla dla braci z 

Koryntu: 

„Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego 

zdania, ani my, ani Kościoły Boże. Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za 

to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę 

- i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem 

jako Kościół. » 



- Dla Pawla wymóg zycia w komuni jedni z drugimi, wyplywa z misterium 

Eucharystii.  

 

„Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb …“ 

• Gdy Jezus zostal wydany wielu myslalo, ze przegral…ze wszystko sie 

skonczylo…Tymczasem w tej jakze trudnej sytuacji, nadaje sens „temu 

nieszczesciu“, dokonujac najwazniejszego gestu w histori Przymierza Boga z 

ludzmi…. 

•  „Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, 

lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 

odzyskać.“ (J 10, 17-18) 

 

«To jest Ciało moje za was [wydane] … Ten kielich jest Nowym Przymierzem 

we Krwi mojej.“ 

- Jezus przemieni sytuacje zaslepienia i nienawisci w miejsce milosci i dzielenia 

sie. 

- Jezus ukazuje, ze przebaczenie jest doskonalym darem, jest przejsciem ponad 

nienawiscia, wskazuje na moc milosci, ktora moze przemienic kanaly smierci w 

zrodla zycia… 

 

„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską 

głosicie, aż przyjdzie.“ 

- Głosimy śmierć Pańską, co znaczy, ze głosimy swiadectwo Jego milosci, ktora 

umilowal do konca…rozciagnal swe ramiona miedzy niebem i ziemia jako znak 

Przymierza Boga z ludzmi.  

 

« śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie » 

- Jestesmy ludem oczekiwania…czekamy na powtorne przyjscie Jezusa, „ktory 

JEST, BYL i ktory PRZYCHODZI… » 

- Ostatnimi slowami zapisanymi w Biibli sa slowa Apokalipsy :  
 

• „Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. 

Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!“ 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia  wedlug  Lukasza  9, 11-17 

Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za Nim. On je przyjął i mówił im o 

królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się 

chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; 

niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo 

jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni 

odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy 

żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. 

Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 

pięćdziesięciu!» Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i 

dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i 

dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano 

jeszczedwanaście koszów ułomków, które im zostały.  

 

« On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi 

błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. » 

- Lukasz wskazuje na zwiazek Eucharysti i cudownego rozmnozenia chleba przez 

Jezusa . 

« … tłumy dowiedziały się o tym i poszły za Nim. On je przyjął i mówił im o 

królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. » 

- Jezus zapowiada Krolestwo Boze poprzez slowa i gesty. Rozmnozenie chleba,  

karmienie tych, ktorzy sa glodni, przybliza Krolestwo Boze, buduje je… 

 

„Dzień począł się chylić ku wieczorowi.“ 

- Uczniowie Jezusa martwia sie o zgromadzonych ludzi i o to, ze zbliza sie noc. 

Proponuja wiec, by rozeszli sie i poszukali jedzenia oraz miejsca na nocleg. 

Jednak Jezus jest innego zdania. Dla Niego, Krolestwo Boze przejawia sie nie w 

rozproszeniu, ale w jednosci, w zgromadzeniu…Nie chodzi o to, by kazdy na 

wlasna reke troszczyl sie o swe potrzeby… Mowi wiec Uczniom: „dajcie im jesc“.  

Zrealizowanie tych slow wydaje sie Uczniom najpierw niemozliwe. Mowia: 

«Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby“. Ale zaraz potem dodaja: „chyba że 

pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Sa wiec gotowi sluzyc 

zebranym tlumom. Jednak Jezus nie pozwala im pojsc na zakupy. Nie czyni im 

wyrzutow, mowi im tylko: „«Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 

pięćdziesięciu!» Jezus nie chce rozpraszac tlumu ale go gromadzic. Ukazuje 

nam, ze  Kroleswto Boze nie jest miejscem, gdzie „kazdy mysli o sobie“… 

 

„A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad 

nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi.“ 

- Jezus wypowiadajac slowa blogoslawienstwa wyznaje, ze te pięć chlebów i dwie 

ryby sa darem Bozym. 



- Kiedy w czasie mszy swietej, przynosimy do oltarza chleb i wino, symbol owocow 

pracy ludzkiej uznajemy tez, ze wszystko, co otrzymalismy  jest darem od Boga, 

ze nie jestesmy wlascicielami ale zarzadcami dobr materialnych, intelektualnych 

czy duchowych, ktore „posiadamy“…i powtarzanie tego gestu ofiarowania moze 

po malu nas przemieniac… Wtedy nasze „zarzadzanie“ dobrami bedzie 

budowalo i wzmacnialo braci… 

- Jezus mowiac do Uczniow „dajcie im jesc“, pragnie pozwolic im odkryc, ze 

przyznajac iz wszystko jest darem Bozym, otwieraja sie na niewyczerpane zrodlo 

Jego Mocy i sa zdolni czerpac z niego odwage czynienia cudow w Jego 

Imieniu… 

Wszyscy trzej synoptycy przytaczaja opis ustanowienia Eucharysti w Wielki 

Czwartek. Lukasz jako jedyny dodaje tam slowa: „czyncie to na Moja pamiatke.“, 

ktore przytoczy tez Pawel w liscie do Koryntian. Natomiast Jan opowiada, jak Jezus 

umywal nogi uczniom i cytuje Jego slowa:  

“jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie 

nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak 

Ja wam uczyniłem.“ (J 13, 14-15) 

- Jezus zaprasza nas do udzialu w Eucharysti i do sluzby braciom…do “umywania 

im nog”…do rozmnazania dobr i dzielenia sie nimi ze wszystkimi… 
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