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Konspekt na wrzesień: 
Odkrywamy zaproszenie Jezusa na Świętą Ucztę 

 ¾ Wprowadzenie
Rozpoczynamy nowy rok formacyjny, w którym naszą uwagę skupimy 
w dalszym ciągu na Sakramencie Eucharystii. Będziemy odkrywać fakt, 
że nasze uczestnictwo w Eucharystii jest odpowiedzią na zaproszenie 
Jezusa. Na pierwszym spotkaniu spróbujemy zobaczyć czym jest to 
zaproszenie Jezusa na Świętą Ucztę, które On do nas kieruje. 
Pieśń: Wzywam Cię

 ¾ Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu
1. SYTUACJA
W życiu codziennym często otrzymujemy różne zaproszenia. Jedne z 
nich są bardziej zobowiązujące, jak np. na chrzest, I Komunię Świętą 
czy ślub, inne mniej ważne: na jakiś spektakl, na promocję różnych 
artykułów, do kina, na zawody sportowe, na wspólne spędzenie czasu 
na wolnym powietrzu, itp. Niezależnie od tego, jakie one są, potrzeba 
się w jakiś sposób przygotować, by na nie odpowiedzieć. Czasem 
wypada ubrać elegancki strój, pomyśleć o prezencie, innym razem 
wystarczy tylko przybyć. Bywa jednak, że ktoś nie odpowiada na 
zaproszenie, co sprawia przykrość zapraszającemu. Powody odmowy 
są czasem banalne, ale mają wpływ na późniejsze relacje z drugim 
człowiekiem, sprawiają osłabienie więzi. Podobnie może dziać się w 
życiu duchowym. Gdy nie odpowiadamy na zaproszenie Jezusa na 
Eucharystię.

wiernym odkrywać zaproszenie, które kieruje do nich Bóg.
2. Módlmy się za nasze rodziny, aby z radością uczestniczyły w 

niedzielnej Eucharystii, pogłębiając więź z Panem.
3. Módlmy się za tych, którzy nie odpowiadają na kierowane do 

nich zaproszenie Jezusa, aby się nawrócili i jak najczęściej 
korzystali z Uczty, którą przygotował sam Jezus.

Spontaniczne wezwania uczestników
 �Na zakończenie: Ojcze nasz …

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie fakt, że nie zawsze z radością przyjmujemy 
zaproszenie Jezusa na Świętą Ucztę, a czasem traktujemy obecność na 
Mszy św. tylko jako obowiązek, zastanówmy się, co możemy zrobić, 
by wzmocnić w sobie pragnienie odpowiedzi na Boże zaproszenie do 
spotykania się z Nim podczas Eucharystii. 
1. Jakie kroki możemy podjąć, by usuwać przeszkody, które 

sprawiają, że nie zawsze odpowiadamy na zaproszenie Jezusa 
do udziału w Jego uczcie?

2. Jak to może zmienić nasze relacje z Bogiem i bliźnimi?
 ¾ Indywidualne opinie uczestników

 � Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne  
i wspólnotowe – razem określamy, co podejmiemy do następnego 
spotkania.
 ¾ Określenie daty spotkania

Modlitwa na zakończenie
Panie Jezu, Ty zapraszasz, byśmy przychodzili do Ciebie i z Tobą 
ucztowali. Podczas każdej Eucharystii dajesz nam Siebie. Posilasz 
nasze ciała i nasze dusze, jednoczysz się z nami. Prosimy Cię pomóż 
nam odkrywać, jak wielka to łaska przybywać na Ucztę, którą 
dla nas każdego dnia przygotowujesz i korzystać z wszystkich 
darów, które składasz dla nas na ołtarzu. Niech każda Eucharystia 
przybliża nas do spotkania z Tobą w wieczności. Amen. 



 � Pytania
1. Co sprawiło, że uczestnictwo we Mszy św. traktujemy czasami 

jako przykry obowiązek, a nie zaproszenie na Ucztę?
2. Jak to wpływa na naszą wiarę i wiarę innych?

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie: Eucharystia jest Świętą Ucztą, którą Jezus 
przygotowuje dla człowieka i Go na nią zaprasza. Jest Ona miejscem 
spotkania i nawiązywania coraz głębszych relacji z Panem. Bez niej 
nie rozwijamy się duchowo. Bóg, mimo że bardzo pragnie spotykać 
człowieka, pozostawia Mu wolność wyboru. 

 2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Dzisiejsze słowo z Ewangelii św. Mateusza i nauczanie papieża Jana 
Pawła II wskazują, że wszyscy jesteśmy zaproszeni na Ucztę Syna 
Bożego.
Słowo Boże
A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali 
na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z 
poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją 
ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie 
na ucztę!”  Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, 
drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy 
[ich], pozabijali.  Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska 
i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.  Wtedy rzekł 
swoim sługom: „Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie 
byli jej godni.  Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się 
biesiadnikami. Mt 22, 1-10 .
Nauczanie Kościoła
Życie modlitwy każdego z wiernych, a więc i świeckiego, wymaga 

uczestnictwa w liturgii, przystępowania do sakramentu pojednania, 
udziału w celebracji eucharystycznej, gdzie komunia sakramentalna 
z Chrystusem prowadzi do tej formy wzajemnej immanencji między 
duszą i Chrystusem, którą On sam zapowiada: „Kto spożywa moje 
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Uczta 
eucharystyczna dostarcza tego pokarmu duchowego, który pozwala 
przynosić obfity owoc. Również i wierni świeccy są wezwani i 
zaproszeni do intensywnego życia eucharystycznego. Sakramentalne 
uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. powinno być dla nich źródłem 
zarówno życia duchowego, jak i apostolatu. Błogosławieni ci, którzy 
oprócz Mszy św. i komunii niedzielnej czują również potrzebę częstego 
przystępowania do komunii św., co zaleca tylu świętych, zwłaszcza w 
dzisiejszych czasach, w których coraz bardziej rozwija się apostolat 
świeckich.

Katecheza Jana Pawła II o Kościele
¾	Podzielmy się spostrzeżeniami

1. Do czego zaprasza Jezus, wg powyższych tekstów, tych którzy 
uwierzyli w Niego? 

2. Jakie mogą być konsekwencje braku odpowiedzi na to 
zaproszenie? 

¾	Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie :

Jezus pragnie z nami przebywać. On podczas każdej Eucharystii 
karmi nas Sobą. Jego zaproszenie nigdy nie przestaje być aktualne. 
Człowiek jednak nie zawsze jest wierny odpowiedzi na to zaproszenie. 
Nie uczestnicząc we Mszy św. sam odcina się od źródła, którym jest 
żywa obecność Pana w Eucharystii. Gardzi tym zaproszeniem i naraża 
się na to, że Pan powie, że choć uczta jest gotowa, to zaproszeni nie 
byli jej godni.

Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, abyśmy jak najczęściej odpowiadali na 
zaproszenie Jezusa i uczestniczyli w Eucharystii.

1. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby pomagali 


