
Szczęść Boże!

Witam uczniów VIIIA klasy.

Rozpocznijcie od słów modlitwy:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jaka była na początku, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen!

Uczniowie idący do Emaus nie zrozumieli, że Mesjasz musiał cierpieć. Dopiero sam 
Chrystus wyjaśnił im Pisma i dał się poznać przy łamaniu chleba. Kościół od początku 
wyjaśniał Słowo Boże i sprawował Eucharystię, by w ten sposób uobecniać 
Zmartwychwstałego Chrystusa i prowadzić ludzi do wiary — czytamy w Dziejach 
Apostolskich i Liście św. Piotra. I nam dzisiaj Kościół głosi Chrystusa, byśmy w Niego 
wierząc zdążali na spotkanie z Bogiem w ojczyźnie wiecznej.  By podążać tą drogą musimy
być „czystymi”.

Temat: W drodze do Emaus

1. Ewangelia Św. Łukasza   Łk 24, 13-35

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 
oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co 
się wydarzyło.
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy 
ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?" Zatrzymali się 
smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z 
przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało".
Zapytał ich: "Cóż takiego?" Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, 
który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani 
i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie 
On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.
Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy 
Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 
żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale
Jego nie widzieli".
Na to On rzekł do nich: "O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we 
wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 
chwały?" I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we 
wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 
przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już 
nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali 
Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. 



2. Proszę obejrzyj film na you tube

https://www.youtube.com/watch?v=fjHmF24-BMo

3. Zapisz temat i odpowiedz na pytania:

 w jakim sakramencie Pan Jezus nam się ofiaruje?
 w jakim sakramencie stajemy się czyści i godni przyjąć Pana Jezusa?
 co jest zawsze czytane na mszy świętej?

Zdjęcia wykonanej pracy proszę odesłać do mnie na (do wyboru): proszę wszystkich o 
odpowiedź!
a)  pocztą e-maila: rprofuszss40@gmail.com
b) mms na nr tel.: 505834551
c) messenger Robert Profus
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