
5. MEDYTACJA Łk 22, 7-20 

Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i 

Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni Go 

zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?» Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do 

miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego 

wejdzie, i powiecie gospodarzowi: "Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym 

spożyć Paschę z moimi uczniami?" On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam 

przygotujecie». Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. 

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: 

«Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: 

Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i 

odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem 

powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo 

Boże» Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To 

jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i 

kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was 

będzie wylana. 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, 
decyzje i czyny skierowane były wyłącznie na służbę i chwałę Boga (można też użyć własnej 
modlitwy o całkowite poddanie się Jego Duchowi). 
 
Obraz do medytacji: przywołaj w pamięci miejsce z historii twojego życia, które jest dla 
ciebie ważne, dobrze ci się kojarzy i gdzie lubisz wracać. Spróbuj się tam znaleźć w 
wyobraźni. 
 
Prośba do tej medytacji: proś o serce czuwające i świadome. 
 
1. Mój Wieczernik 

Uczniowie po Wniebowstąpieniu Jezusa gromadzą się w Wieczerniku, miejscu, które już 

dobrze znali. Tutaj odbyła się Ostatnia Wieczerza, Pascha - Jezus nakarmił ich swoim 

Ciałem i Krwią, tutaj umywał im nogi i wyznał kto Go zdradzi. W Wieczerniku zostawił swój 

testament, Jego przykazanie, aby miłowali się wzajemnie tak, jak On ich umiłował. To 

miejsce szczególne, w którym spędzili z Nim ostatni wieczór Jego życia na ziemi. Kiedy 

nakazał im, by poszli do miasta i czekali na moc z wysoka, na Jego ducha to udali się 

właśnie tam. Gdzie jest mój Wieczernik, najważniejsze miejsce mojego życia? Co się w nim 

wydarzyło? Jak często do niego wracam?  

2. Powrót  

Życiowe doświadczenia przeżywamy z pewnym „poślizgiem”. Uczniowie zrozumieli po 

czasie, jak kluczowy i istotny był dla nich Wieczernik i co się tam wydarzyło. Podobnie my, z 

biegiem dni i lat lepiej widzimy ważne dla nas miejsca i osoby - ich postawy, słowa i gesty, 

które nas ukształtowały i zmieniły. Przywołaj dobre chwile, ważne słowa, które dawały ci 

nowe życie lub pozwalały przejść przez ciemną dolinę. Gdzie wypływa źródło twojego życia? 

Oczywiście nikt nie ma tylko miłych i budujących wspomnień. Możesz wrócić też do trudnych 

chwil i bolesnych doświadczeń. Patrząc na nie z Bogiem, który jest Miłością, daj sobie 

szansę na uzdrowienie i uwolnienie serca. Spróbuj spotkać się z Nim w takim miejscu/ach 

swojego życia. Twój Wieczernik nosisz w sobie. To twoje serce, które pamięta i odczuwa 

wszystkie ważne chwile twojego życia. Wejdź w swoje serce, poczuj jak bije. Zobacz jak 

piękne i niesamowite jest to miejsce w tobie. Co teraz czujesz?  

 

 

 

 



3. Uczta miłości 

Ostatnia Wieczerza to uczta miłości. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z 

tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie 

wieczerzy…przypomnij sobie te momenty ze swojego życia, kiedy byłeś naprawdę 

szczęśliwy i wolny; całkowicie przyjęty, pokochany, otoczony czułością przez drugiego 

człowieka. Miłość była dana za darmo, a Ty czułeś się w tym dobrze i naturalnie. 

Przyjmowałeś ludzi i świat takimi jakimi byli. Możesz śmiało zatrzymać się w tym miejscu 

przez dłuższy czas, bo warto głębiej wrócić pamięcią i uczuciami do tych chwil. Czy 

doświadczyłem w moim życiu troski i miłości Boga? Przypomnij sobie te sytuacje. Czy 

doświadczasz tego obecnie? Warto też pamiętać, że Bóg nie patrzy na mnie tak jak ja Go widzę 

czy rozumiem. On przekracza każde moje ograniczenie i opór w rozumieniu i przyjmowaniu 

Jego miłość.  

Rozmowa końcowa. 
Porozmawiaj ze Zmartwychwstałym jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla ciebie w tej 

medytacji. Na koniec odmów Sekwencję do Ducha Świętego. 

 
Przybądź, Duchu Święty, 
Spuść z niebiosów wzięty 
Światła Twego strumień. 
Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Dawco darów mnogich, 

Przyjdź Światłości sumień! 
O najmilszy z Gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie. 
W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza! 
Serc wierzących wnętrza 

Poddaj swej potędze! 
Bez Twojego tchnienia 

Cóż jest wśród stworzenia? 
Jeno cierń i nędze! 

Obmyj, co nieświęte, 
Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę! 
Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 
Prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym, 
Siedmiorakie dary! 

Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary! 

 


