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Msza Sẃięta 

Jej pocza ̨tki sie ̨gaja ̨ wieczerzy 
paschalnej spożywanej przez naród 

zẏdowski. Ostatnia wieczerza 

Jezusa była pierwsza ̨ Mszą. 

 

– Dzisiaj w Ewangelii według sẃ. Mateusza czytamy o 

historii dwóch niewidomych, którzy błagali Pana Jezusa, by 
ich uzdrowił. Tyle juz ̇ o Nim słyszeli, wiedzieli, z ̇e tylko On 
moz ̇e ich uratowac ́, tylko On moz ̇e im cudownie przywrócić 
wzrok. Pan Jezus zadał im jednak ciekawe pytanie. Zapytał 
ich o wiare ̨. Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie, wierzymy”. 
Wtedy dopiero dotkna ̨ł ich oczu, mówia ̨c: „Według wiary 
waszej niech sie ̨ wam stanie”. Niewidomi odzyskali wzrok.  

Pan Jezus podczas kaz ̇dej Mszy Sẃie ̨tej z miłos ́cią dotyka 
naszych oczu, bys ́my widzieli więcej, bys ́my zobaczyli to, co 
od Niego codziennie otrzymujemy. Bo to wszystko jest 
darem, łaska ̨ Pana Boga.  

– Dzis ́ po raz pia ̨ty jestes ́my na Roratach. Wiemy juz ̇, 
dlaczego mamy chodzic ́ do kos ́cioła, wiemy, dlaczego 
niedziela jest dla nas, chrzes ́cijan, dniem sẃiętym i 
poznalis ́my juz ̇ dwie osoby, dla których najwaz ̇niejszym 
wydarzeniem, nie tylko w tygodniu, ale właściwie kaz ̇dego 
dnia, była Msza Świe ̨ta. Poznalis ́my sẃie ̨ta ̨ mame ̨ Joannę 



Berette ̨ Molle ̨ i nastolatka bł. Carla Acutisa, którzy 
codziennie uczestniczyli we Mszy Sẃie ̨tej i przyjmowali 
Ciało Pana Jezusa w Komunii Sẃiętej. Oni wiedzieli, z ̇e choc ́ 
Pan Bóg jest wsze ̨dzie, w kos ́ciele jest zẏwy i prawdziwy.  

Dzisiaj opowiemy sobie o Mszy Sẃie ̨tej. Historia zacze ̨ła 

sie ̨ ponad trzy tysia ̨ce lat temu. Izraelici przenies ́li sie ̨ do 

Egiptu, bo w ich kraju zapanował wielki głód, a Egipcjanie 
mieli spore zapasy. U faraona, króla egipskiego, pracował 
od jakiegos ́ czasu Józef, jeden z Izraelitów. Faraon miał do 
niego zaufanie, bo mie ̨dzy innymi dzie ̨ki niemu w Egipcie 
spichlerze i magazyny były pełne. Na pocza ̨tku Izraelitom 
było w Egipcie bardzo dobrze, ale kiedy Józef umarł i 
zmienił sie ̨ faraon, naród zẏdowski zacze ̨to przes ́ladowac ́. 
Musieli cie ̨żko pracowac ́, bito ich, nawet zabijano ich dzieci, 
z ̇eby Izraelitów nie było wie ̨cej niz ̇ Egipcjan. Traktowano ich 

jak niewolników. Pan Bóg zlitował sie ̨ nad nimi. Wybrał 
spos ́ród nich jednego – Mojz ̇esza i przez niego powiedział 

Zẏdom, z ̇eby każda rodzina złozẏła Bogu w ofierze baranka. 
Jego krwia ̨ mieli pokropic ́ drzwi domu na znak, z ̇e chcą 
uciekac ́ z Egiptu. We wszystkich domach podczas 
wieczornej uczty Izraelici jedli to samo: mięso zabitego 
baranka i płaski, niewyros ́nięty chleb. Kobiety piekły go 
szybko, bez zakwasu, czyli bez dodatku, który powoduje, z ̇e 
ciasto ros ́nie. Zrobiły tak, bo nie było czasu, z ̇eby ciasto 
odstawiac ́ do wyros ́nie ̨cia. Wszyscy bardzo sie ̨ spieszyli! Pan 

Bóg powiedział, z ̇e tej nocy przejdzie przez Egipt i ukarze 
Egipcjan. Rzeczywiście, wielu Egipcjan umarło, a Zẏdzi 

uciekli. Wyruszyli w długą droge ̨, która miała ich 
doprowadzic ́ do ojczyzny. Kaz ̇dego roku wiosna ̨, na 
pamia ̨tke ̨ uwolnienia z Egiptu, Zẏdzi obchodza ̨ sẃięto 
nazywane Paschą. Urza ̨dzaja ̨ uroczysta ̨ kolacje ̨ i 
wspominaja ̨ dobrego Boga, który pomógł im uciec z niewoli. 
Sẃięto Paschy obchodził tez ̇ Pan Jezus. Najpierw ze swoją 



rodzina ̨, z mama ̨ Maryja ̨ i ze sẃie ̨tym Józefem, potem z 
najbliz ̇szymi uczniami, czyli apostołami. Tak było, az ̇ 
pewnego roku Pan Jezus poprosił apostołów, by ucztę 
paschalną przygotowali w sali nazywanej Wieczernikiem. 
Wiedział, z ̇e to be ̨dzie ostatnia taka wieczerza, z ̇e 
naste ̨pnego dnia umrze na krzyżu, z ̇e to On stanie sie ̨ 
barankiem – ofiara ̨, która zostanie złoz ̇ona dla zbawienia 
człowieka. Apostołowie mys ́leli, z ̇e jest jak zwykle. Był chleb 

niekwaszony, było wino, lecz pod koniec wieczerzy stało się 
cos ́ wyja ̨tkowego. Jezus pobłogosławił chleb, podzielił go 

mie ̨dzy uczniów i powiedział: „To jest Ciało moje”. Podobnie 
kiedy wzia ̨ł do ręki kielich z winem, powiedział: „To jest 
kielich Krwi mojej”.  

To zdarzyło sie ̨ po raz pierwszy. Ich Nauczyciel nigdy tak nie 
mówił. Uczniowie byli zdziwieni. A Pan Jezus w ten sposób 
zapowiadał, z ̇e umrze, z ̇eby ich i innych ludzi odkupic ́ i 
uwolnic ́ od zła. Ta wieczerza paschalna w Wieczerniku była 
ostatnia ̨ wieczerzą – tak ją nazywamy. I jednoczes ́nie była 
pierwsza ̨ Msza ̨ Sẃięta ̨. Gdy dziś przychodzimy do kos ́cioła, 
na kaz ̇dej Mszy Świętej spotykamy Pana Jezusa. Na kaz ̇dej 
Mszy dokonuje sie ̨ ten sam cud co w Wieczerniku dwa 
tysia ̨ce lat temu: Pan Jezus chleb i wino przemienia w swoje 
Ciało i Krew. CUD NAD CUDAMI.  Na kaz ̇dej Mszy Sẃiętej 
dokonuje sie ̨ ta sama ofiara, która dokonała sie ̨ na krzyz ̇u. 

Pan Jezus powiedział: „To jest Ciało moje, które za was 
be ̨dzie wydane: to czyn ́cie na moja ̨ pamia ̨tke ̨!” (Łk 22,19).  

Pros ́my dzis ́ na koniec Pana Jezusa, by dotkna ̨ł naszych 
oczu i serc, bys ́my widzieli to, co od Niego wciąż 

otrzymujemy.  

 

Zadaj sobie pytanie: 



1. Jak nazywała sie ̨ pierwsza Msza Sẃięta?  

2. Czym róz ̇niła sie ̨ ostatnia wieczerza od wieczerzy 
paschalnych spozẏwanych przez naród zẏdowski?  

 


