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INFORMACJA O OBCHODACH

pierwszej Niedzieli S!owa Bo"ego

Ko%ció# $yje Mi#osierdziem Boga
W datowanym na 20 listopada 2016 r. Li%cie apostol-

skim Misericordia et misera papie$ Franciszek podj&# istotn&
kwesti' przed#u$enia w Ko%ciele czasu owocowania Nad-
zwyczajnego Roku Mi#osierdzia. Istotnym punktem programu
duszpasterskiego zaproponowanego przez Ojca (wi'tego
jest zwrot ku Biblii, któr& opisuje jako wspania!" relacj# opo-
wiadaj"c" o cudach mi!osierdzia Bo$ego. Ka$da karta przepo-
jona jest mi!o%ci" Ojca, który od stworzenia chcia! odcisn"& we
wszech%wiecie znaki swojej mi!o%ci.1 Dla pog#'bienia rozumie-
nia i kultu Bo$ego Mi#osierdzia jest to – wed#ug Papie$a
– sprawa kluczowa. Jest moim gor"cym pragnieniem, aby S!owo
Bo$e by!o coraz bardziej czczone, znane i upowszechnione, aby
poprzez nie mo$na by!o lepiej zrozumie& tajemnic# mi!o%ci,
która wyp!ywa z tego 'ród!a mi!osierdzia.2 Odwo#uj&c si' do
adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini (zw#aszcza numery
86–87), która podsumowuje synod generalny po%wi'cony
S#owu Bo$emu, tak$e obecny pasterz Ko%cio#a Powszechnego

5

2 Tam$e.

1 Franciszek, Misericordia et misera. List apostolski na zako)-
czenie Nadzwyczajnego Jubileuszu, Watykan 2016, nr 7.



jest przekonany, $e decyduj&ce dla faktycznego, a nie tylko
dora*nego, ubogacenia $ycia religijnego wszystkich wierz&-
cych jest szersze upowszechnienie lectio divina, aby w modli-
tewnej lekturze %wi#tego tekstu $ycie duchowe znalaz!o wsparcie
i rozwój.3 To w#a%nie okre%lenie: „modlitewna lektura” jest
g#ównym poj'ciem, nie za% obco brzmi&ca i cz'sto niezrozu-
mia#a #aci)ska nazwa. Verbum Domini przypomina s#owa
z or'dzia ko)cowego Synodu z 2008 r.: (…) lectio divina
mo$e otworzy& przed wiernymi skarb s!owa Bo$ego, a tak$e do-
prowadzi& do spotkania z Chrystusem, $ywym S!owem Bo$ym.4

Tak wi'c „modlitewna lektura” Pisma (wi'tego jest w opinii
obydwu Papie$y najprostsz& drog& do spotkania z Chrystusem,
S#owem Boga, które najpe#niej wyra$a Bo$e Mi#osierdzie
i daje cz#owiekowi szans' do%wiadczenia tego mi#osierdzia.
Wa$nym aspektem, na który zwraca uwag' zw#aszcza Verbum
Domini, jest ko%cielny kontekst spotkania ze S#owem Bo$ym.5

Niedziela S#owa Bo$ego
W Misericordia et misera papie$ Franciszek proponowa#

wspólnotom ko%cielnym (nie tylko parafiom, lecz tak$e
ruchom ko%cielnym), by wyznaczy#y sobie konkretny i szcze-
gólny czas, w którym da#oby si' wprowadzi+ w $ycie ide'
do%wiadczenia Mi#osierdzia Bo$ego poprzez modlitewny
kontakt z Pismem (wi'tym. By!oby w!a%ciwe, aby ka$da wspól-
nota w jedn" niedziel# roku liturgicznego mog!a ponowi& zaanga-
$owanie w rozpowszechnianie, poznanie i pog!#bion" znajomo%&
Pisma (wi#tego: jedna niedziela w ca!o%ci po%wi#cona S!owu
Bo$emu, aby zrozumie& niewyczerpalne bogactwo pochodz"ce
z tego nieustannego dialogu mi#dzy Bogiem a jego ludem.6 Nie
wydaje si', by ta zach'ta zosta#a podj'ta w wielu miejscach
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5 Verbum Domini, nr 87.

4 Franciszek, Or#dzie ko)cowe Synodu 2008, III, 9. „L’Osservatore
Romano”, wyd. pol., 2009, nr 1, s. 28; por. Verbum Domini 87.

3 Tam$e.



i %rodowiskach. Dlatego 30 wrze%nia 2019 r. Papie$ w motu
proprio Aperuit illis wskaza# wspóln& dla ca#ego Ko%cio#a
dat' takiego obchodu: III Niedziel' Zwyk#&, która winna
by+ obchodzona jako Niedziela S#owa Bo$ego. Papie$ zwra-
ca uwag' na kontekst ju$ podejmowanych w tym okresie
roku liturgicznego dzia#a) Ko%cio#a: Tygodnia Modlitw o Jed-
no%+ Chrze%cijan i Dnia Judaizmu7, które powinny by+ po-
traktowane jako naturalny kontekst Niedzieli S#owa Bo$ego.

Z ustanowienia tego obchodu wynikaj& konkretne zobo-
wi&zania duszpasterskie. Pasterze maj" przede wszystkim
wielk" odpowiedzialno%& za wyja%nianie i pomoc wszystkim
w zrozumieniu Pisma (wi#tego. Poniewa$ Pismo to jest ksi#g"
ludu, zatem ci, którzy maj" powo!anie do pos!ugiwania S!owu,
musz" czu& siln" potrzeb# tego, by wspólnota mia!a dost#p do
tego$ S!owa.8 Tegoroczny dokument Ojca (wi'tego podkre%-
la rol' homilii oraz pos#ugi katechetycznej, które s& sta#ymi
formami maj&cymi na celu przybli$enie wiernym S#owa
Bo$ego i wprowadzenie ich w praktyk' osobistej modlitew-
nej lektury Pisma (wi'tego (tam$e). Niedziela S#owa Bo$ego
daje jednak szans', a w#a%ciwie nak#ada obowi&zek podj'cia
dzia#a) nadzwyczajnych. 

Obchody Niedzieli S#owa Bo$ego
Z okazji Niedzieli S#owa Bo$ego warto podj&+ nast'pu-

j&ce aktywno%ci:
� w parafiach i przy ko%cio#ach rektoralnych przepro-

wadzi+ dzia#ania maj&ce na celu wprowadzenie
wiernych w osobist& i wspólnotow& lektur' Pisma
(wi'tego prowadz&c& do modlitwy. W ko%ciele przed
t& niedziel&, np. w sobot' wieczorem, warto odpra-
wi+ nabo$e)stwo S#owa Bo$ego w oparciu o opra-
cowany materia#;
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7 Franciszek, Aperuit illi. List apostolski ustanawiaj&cy Niedziel'
S#owa Bo$ego, Rzym 2019, nr 3.



� w sam& Niedziel' S#owa Bo$ego (26 stycznia 2020)
we wszystkich ko%cio#ach parafialnych i rektoralnych
oprócz po%wi'cenia w homilii nale$nej uwagi skar-
bowi, jakim dla cz#owieka wierz&cego jest Pismo
(wi'te, warto odprawi+ nieszpory niedzielne wed#ug
opracowanego wzoru;

� w tygodniu po Niedzieli S#owa Bo$ego warto prze-
prowadzi+ spotkania modlitewnego kr'gu biblijne-
go, którego metodologia opisana jest na s. 43.

Te trzy dzia#ania b'd& nast'powa+ w ka$dym z tych
miejsc w kolejne trzy dni. Maj& one na celu przypomnienie
form duszpasterstwa biblijnego, które pog#'biaj& wiedz'
biblijn& wiernych, a przede wszystkim prowadz& do wspól-
nej i osobistej modlitwy. Mog& si' one odby+ ze wzgl'dów
praktycznych tylko w ograniczonej liczbie miejsc. Poszcze-
gólne o%rodki wybrane jako centra takich dzia#a), powinny
upubliczni+ ten fakt w najbli$szych parafiach i innych o%rod-
kach, by pos#u$y+ szerszemu gronu wiernych ni$ tylko ci,
którzy na co dzie) skupieni s& wokó# danej parafii czy
ko%cio#a rektoralnego.

W celebrowaniu Niedzieli S#owa Bo$ego niech nam wi'c
towarzysz& s#owa papie$a Franciszka: Przychodzi na my%l
nauczanie %w. Efrema: „Któ$ jest zdolny, aby poj"&, o Panie,
wszystkie bogactwa jednego tylko z Twoich s!ów? Jest o wiele
wi#cej tego, co nam umyka, od tego, co udaje nam si# poj"&.
Jeste%my jak spragnieni, którzy pij" ze 'ród!a. Twoje s!owo ma
wiele ró$nych aspektów, tak jak liczne s" perspektywy tych,
którzy je badaj". Pan pokolorowa! swoje s!owo rozmaitym
pi#knem, aby ci, którzy je zg!#biaj", mogli kontemplowa& to, co
im opowiada. Ukry! w swoim s!owie wszystkie skarby, aby ka$dy
z nas znalaz! bogactwo w tym, co kontempluje” („Komentarz do
Diatessaronu”, 1,18).9
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NABO�ESTWO S�OWA BO�EGO

na Niedziel# S!owa Bo"ego

S!OWO BOGA NIE WRACA BEZOWOCNIE

20–26 STYCZNIA 2020 R.
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Miejscem w#a%ciwym dla celebracji S#owa Bo$ego jest prze-
strze) sakralna: ko%ció# lub kaplica. Nale$y unika+ celebracji
poza przestrzeni& sakraln&.

Celebrans (kap#an lub diakon) powinien rozumie+ sens i cel
sprawowania tego rodzaju celebracji oraz powinien nie tylko
przeczyta+, lecz tak$e przemedytowa+ teksty, które s& ele-
mentem liturgii. Przygotowuj&c homili', musi skoncentrowa+
si' na tekstach biblijnych, ale jego zadaniem nie jest
przedstawienie wyk#adu egzegetycznego. Celem homilii jest
odniesienie tekstów biblijnych do wiary i $ycia chrze%cijani-
na. Je%li w nabo$e)stwie bior& udzia# zarówno kap#an, jak
i diakon, powinni oni wcze%niej podzieli+ si' zadaniami:
kap#an przewodniczy liturgii, diakon za% czyta ewangeli',
prezentuje wezwania modlitwy wiernych.

Zespó# liturgiczny powinien by+ %wiadom zarówno charak-
teru celebracji, jak i konkretnych zada), aby przebieg cele-
bracji by# czytelny i harmonijny. Lektorzy powinni by+
dobrze przygotowani do swego zadania. Jako%+ ich pos#ugi
decyduje o czytelno%ci tekstów dla pozosta#ych uczestników
nabo$e)stwa, a wi'c stanowi warunek konieczny do ich
modlitwy medytacyjnej. Osoby zapewniaj&ce opraw' mu-
zyczn& powinny zapozna+ si' z tekstami, by dobra+ odpo-
wiednie %piewy, tre%ciowo powi&zane z tekstami biblijnymi.
Oprawa muzyczna powinna sprzyja+ modlitewnemu charak-
terowi spotkania.

NABO"E,STWO S!OWA BO"EGO
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PROCESJA NA WEJkCIE

Procesja powinna by+ wyra*nym znakiem wej%cia Boga
obecnego w znaku Pisma (wi'tego w zgromadzenie litur-
giczne. Ma ona by+ wyrazem czci analogicznej do kultu
postaci eucharystycznych (KO 21). Musi wi'c by+ odpowied-
nio uroczysta i stanowi osobny punkt celebracji.

W procesji na wej%cie wnosi si': krzy$, %wiece, trybularz,
Pismo (wi'te (ksi'ga w pi'knej oprawie i du$ego formatu,
ale nie ewangeliarz czy lekcjonarz, lecz ta, z której b'd& od-
czytywane teksty liturgiczne).

Procesj' ko)czy z#o$enie ksi'gi na o#tarzu S#owa Bo$ego.
Procesji towarzyszy stosowny %piew. Po z#o$eniu Pisma
(wi'tego na o#tarzu S#owa Bo$ego, celebrans przechodzi do
miejsca przewodniczenia.

Celebrans jest osob&, której funkcja jest szczególna, jest bo-
wiem szafarzem s#owa jako minister Chrystusa nauczaj&cego.
Powinno to by+ podkre%lone przez miejsce, jakie zajmuje
w prezbiterium, oraz strój (kom$a, stu#a, kapa).

OBRZ¦DY ROZPOCZ¦CIA

Po zaj'ciu stosownych miejsc przez kap#ana i innych cz#on-
ków zespo#u liturgicznego rozpoczyna si' liturgia.

K: W imi' Ojca, i Syna, i Ducha (wi'tego

W: Amen.

NIEDZIELA S!OWA BO"EGO
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K: Mi#o%+ Boga Ojca, #aska Naszego Pana Jezusa
Chrystusa i dar jedno%ci w Duchu (wi'tym niech b'd&
z wami wszystkimi.

W: I z Duchem Twoim.

Wprowadzenie (przewodnicz"cy)

Akt skruchy

K: Przepro%my Boga za nasze grzechy, aby%my mogli
godnie przyj&+ s#owo Bo$e 

K: Zmi#uj si' nad nami, Panie.

W: Bo zgrzeszyli%my przeciw Tobie.

K: Oka$ nam, Panie, mi#osierdzie swoje.

W: I daj nam swoje zbawienie.

K: Niech si' zmi#uje nad nami Bóg wszechmog&cy *
i odpu%ciwszy nam grzechy * doprowadzi nas do $ycia
wiecznego.

W: Amen.

K: Kyrie eleison

W: Kyrie eleison

K: Chryste eleison

W: Chryste eleison

NABO"E,STWO S!OWA BO"EGO
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K: Kyrie eleison

W: Kyrie eleison.

K: Przeka$cie sobie znak pokoju

W: Pokój nam wszystkim

K: Módlmy si': 

Wszechmog&cy Bo$e, spraw, niech zaja%nieje nad nami
blask Twojej chwa#y, * a Chrystus, (wiat#o%+ ze
(wiat#o%ci, niech umocni darem Swego S#owa serca
odrodzonych dzi'ki Twojej #asce. Przez tego$ Chrystusa,
naszego Pana a Twojego Syna, † który z Tob& $yje
i króluje w jedno%ci Ducha (wi'tego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

W: Amen

CZYTANIE I 

Czytanie z Ksi'gi proroka Izajasza

(IZ 55, 1–11)

S!owo Bo$e karmi i owocuje

O, wszyscy spragnieni, przyjd*cie do wody, przyjd*cie,
cho+ nie macie pieni'dzy! Kupujcie i spo$ywajcie,
„dalej$e, kupujcie” bez pieni'dzy i bez p#acenia za wino

NIEDZIELA S!OWA BO"EGO
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i mleko! Czemu wydajecie pieni&dza na to, co nie jest
chlebem? I wasz& prac' – na to, co nie nasyci? S#uchaj-
cie Mnie, a je%+ b'dziecie przysmaki i dusza wasza
zakosztuje t#ustych potraw. Nak#o)cie wasze ucho
i przyjd*cie do Mnie, pos#uchajcie Mnie, a dusza wasza
$y+ b'dzie. Zawr' z wami wieczyste przymierze: s& to
niezawodnie #aski dla Dawida. Oto ustanowi#em ci'
%wiadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawc&.

Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy
ci' nie znaj&, przybiegn& do ciebie ze wzgl'du na Pana,
twojego Boga, przez wzgl&d na (wi'tego Izraelowego,
bo On ci' przyozdobi. Szukajcie Pana, gdy si' pozwala
znale*+, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj
bezbo$ny porzuci sw& drog' i cz#owiek nieprawy swoje
knowania. Niech si' nawróci do Pana, a Ten si' nad
nim zmi#uje, i do Boga naszego, gdy$ hojny jest
w przebaczaniu. Bo my%li moje nie s& my%lami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo
jak niebiosa góruj& nad ziemi&, tak drogi moje - nad
waszymi drogami i my%li moje – nad my%lami waszymi.

Zaiste, podobnie jak ulewa i %nieg spadaj& z nieba i tam
nie powracaj&, dopóki nie nawodni& ziemi, nie u$y*ni&
jej i nie zapewni& urodzaju, tak i$ wydaje nasienie dla
siewcy i chleb dla jedz&cego, tak s#owo, które wychodzi
z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim
wpierw nie dokona tego, co chcia#em, i nie spe#ni
pomy%lnie swego pos#annictwa.

Oto s#owo Bo$e.

NABO"E,STWO S!OWA BO"EGO
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Psalm [Ps 107(106), 2–3.4–5.6–7.8–9 (R.: por. 1)]

Refren: Chwalmy na wieki mi!osierdzie Pana

Tak niech mówi& odkupieni przez Pana, *
których wybawi# z r&k przeciwnika
i których zgromadzi# z obcych krain, *
ze wschodu i zachodu, z pó#nocy i po#udnia.

Refren: Chwalmy na wieki mi!osierdzie Pana

B#&dzili na pustynnym odludziu, *
do miasta zamieszka#ego nie znale*li drogi.
Cierpieli g#ód i pragnienie *
i wygasa#o w nich $ycie.

Refren: Chwalmy na wieki mi!osierdzie Pana

W swoim utrapieniu wo#ali do Pana, *
a On ich uwolni# od trwogi.
I powiód# ich prost& drog&, *
a$ doszli do miasta zamieszka#ego.

Refren: Chwalmy na wieki mi!osierdzie Pana

Niech dzi'kuj& Panu za dobro+ Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich,
bo g#odnego nasyci#, *
a #akn&cego nape#ni# dobrami.

Refren: Chwalmy na wieki mi!osierdzie Pana

NIEDZIELA S!OWA BO"EGO
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CZYTANIE II 

Czytanie z Drugiego Listu (wi'tego Paw#a Aposto#a
do Koryntian

(2 KOR 4,1-18)

*ycie w blisko%ci z Chrystusem

Bracia:

oddani pos#ugiwaniu zleconemu nam przez mi#osierdzie,
nie upadamy na duchu. Unikamy post'powania ukry-
waj&cego sprawy ha)bi&ce, nie uciekamy si' do $adnych
podst'pów ani nie fa#szujemy s#owa Bo$ego, lecz
okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych
w obliczu Boga os&dowi sumienia ka$dego cz#owieka.
A je%li nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla
tych, którzy id& na zatracenie, dla niewiernych, których
umys#y za%lepi# bóg tego %wiata, aby nie ol%ni# ich blask
Ewangelii chwa#y Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Nie g#osimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa
Jezusa jako Pana, a nas - jako s#ugi wasze przez Jezusa.
Albowiem Bóg, Ten, który rozkaza# ciemno%ciom, by
zaja%nia#y %wiat#em, zab#ysn&# w naszych sercach, by
ol%ni+ nas jasno%ci& poznania chwa#y Bo$ej na obliczu
Chrystusa. Przechowujemy za% ten skarb w naczyniach
glinianych, aby z Boga by#a owa przeogromna moc,
a nie z nas. Zewsz&d znosimy cierpienia, lecz nie
poddajemy si' zw&tpieniu; $yjemy w niedostatku, lecz

NABO"E,STWO S!OWA BO"EGO

17



nie rozpaczamy; znosimy prze%ladowania, lecz nie
czujemy si' osamotnieni, obalaj& nas na ziemi', lecz
nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym
konanie Jezusa, aby $ycie Jezusa objawi#o si' w naszym
ciele. Ci&gle bowiem jeste%my wydawani na %mier+
z powodu Jezusa, aby $ycie Jezusa objawi#o si'
w naszym %miertelnym ciele. Tak wi'c dzia#a w nas
%mier+, podczas gdy w was – $ycie. Ciesz' si' przeto
owym duchem wiary, wed#ug którego napisano:
Uwierzy#em, dlatego przemówi#em; my tak$e wierzymy
i dlatego mówimy, przekonani, $e Ten, który wskrzesi#
Jezusa, z Jezusem przywróci $ycie tak$e nam i stawi nas
przed sob& razem z wami. Wszystko to bowiem dla
was, a$eby w pe#ni obfituj&ca #aska zwi'kszy#a chwa#'
Bo$& przez dzi'kczynienie wielu. Dlatego to nie pod-
dajemy si' zw&tpieniu, chocia$ bowiem niszczeje nasz
cz#owiek zewn'trzny, to jednak ten, który jest wewn&trz,
odnawia si' z dnia na dzie). Niewielkie bowiem
utrapienia naszego obecnego czasu gotuj& bezmiar
chwa#y przysz#ego wieku dla nas, którzy si' wpatru-
jemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne.
To bowiem, co widzialne, przemija, to za%, co nie-
widzialne, trwa wiecznie.

Oto s#owo Bo$e

Celebrans zasypuje kadzid#o w miejscu przewodniczenia.

NIEDZIELA S!OWA BO"EGO
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(piew przed Ewangeli":

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Tu jest co% wi'kszego ni$ %wi&tynia:
Syn Bo$y, który jest Panem szabatu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Po pozdrowieniu wiernych kap#an lub diakon czytaj&cy
ewangeli' okadza j&.

EWANGELIA

S#owa Ewangelii wed#ug %w. Mateusza 

(MT 12, 1-21)

Pewnego razu Jezus przechodzi# w szabat w%ród zbó$.
Uczniowie Jego, odczuwaj&c g#ód, zacz'li zrywa+ k#osy
i je%+. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi
uczniowie czyni& to, czego nie wolno czyni+ w szabat».
A On im odpowiedzia#: «Nie czytali%cie, co uczyni#
Dawid, gdy by# g#odny, on i jego towarzysze? Jak
wszed# do domu Bo$ego i jad# chleby pok#adne,
których nie by#o wolno je%+ jemu ani jego towarzy-
szom, tylko samym kap#anom? Albo nie czytali%cie
w Prawie, $e w dzie) szabatu kap#ani naruszaj&
w %wi&tyni spoczynek szabatu, a s& bez winy? Oto
powiadam wam: Tu jest co% wi'kszego ni$ %wi&tynia.
Gdyby%cie zrozumieli, co znaczy: Chc' raczej mi#o-
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sierdzia ni$ ofiary, nie pot'pialiby%cie niewinnych.
Albowiem Syn Cz#owieczy jest Panem szabatu».

Id&c stamt&d, wszed# do ich synagogi. A [by# tam]
cz#owiek, który mia# usch#& r'k'. Zapytali Go, by móc
Go oskar$y+: «Czy wolno uzdrawia+ w szabat?» Lecz
On im odpowiedzia#: «Kto z was je%li ma jedn& owc',
i je$eli mu ta w dó# wpadnie w szabat, nie chwyci i nie
wyci&gnie jej? O ile$ wa$niejszy jest cz#owiek ni$ owca!
Tak wi'c wolno jest w szabat dobrze czyni+». Wtedy
rzek# do owego cz#owieka: «Wyci&gnij r'k'!» Wyci&gn&#,
i sta#a si' znów tak zdrowa, jak druga. Faryzeusze za%
wyszli i odbyli narad' przeciw Niemu, w jaki sposób
Go zg#adzi+.

Gdy si' Jezus dowiedzia# o tym, oddali# si' stamt&d.
A wielu posz#o za Nim i uzdrowi# ich wszystkich. Lecz
im surowo zabroni#, $eby Go nie ujawniali. Tak mia#o
si' spe#ni+ s#owo proroka Izajasza: 

Oto mój S#uga; którego wybra#em,
Umi#owany mój,
w którym moje serce ma upodobanie.
Po#o$' Ducha mojego na Nim, 
a On zapowie prawo narodom. 
Nie b'dzie si' spiera# ani krzycza#, 
i nikt nie us#yszy na ulicach Jego g#osu.
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Trzciny zgniecionej nie z#amie
ani knota tlej&cego nie dogasi,
a$ zwyci'sko s&d przeprowadzi. 
W Jego imieniu narody nadziej' pok#ada+ b'd&. 

Oto s#owo Pa)skie.

Po odczytaniu czyta) liturgicznych Pismo (wi'te w asy%cie
%wiec i kadzielnicy zostaje przeniesione na odpowiednie
miejsce w prezbiterium, w którym zostaje z#o$one tak, by
by#o widoczne dla uczestników celebracji. Po z#o$eniu go
w stosownym miejscu okadza si' je.

CISZA

Nie powinna by+ zbyt d#uga, ale wystarczaj&ca na chwil'
modlitewnej refleksji nad tekstem.

HOMILIA

Celem homilii jest odniesienie tekstów biblijnych do wiary
i $ycia chrze%cijanina.

MODLITWA WIERNYCH

K: Dzi'kuj&c Bogu Ojcu za dar Jego Syna, Wcielonego
S#owa, które ukazuje nam najwi'ksz& Mi#o%+ i prowadzi
nas do zbawienia, zano%my z ufno%ci& nasze pro%by.

K: Bo$e Ojcze, prosimy Ci' za Ko%ció# (wi'ty, aby
niestrudzenie kontynuowa# dzie#o g#oszenia S#owa
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Bo$ego i ewangelizacji w%ród wszystkich narodów
%wiata, budz&c w nich wiar', nadziej' i mi#o%+. 

Ciebie prosimy,
W: wys!uchaj nas Panie.

K: Bo$e Ojcze, prosimy Ci' za pasterzy Ko%cio#a: Ojca
(wi'tego Franciszka, biskupa N., kap#anów i diakonów,
aby g#osz&c Ewangeli', pobudzali swoich wiernych do
nieustannego trwania przy Jezusie – Drodze, Prawdzie
i "yciu.

Ciebie prosimy,
W: wys!uchaj nas Panie.

K: Bo$e Ojcze, prosimy Ci' o moc ducha i wytrwanie
dla chrze%cijan prze%ladowanych za g#oszenie S#owa
Bo$ego. Niech zapatrzeni w Jezusa, którego te$ prze-
%ladowano, i zas#uchani w Jego s#owo pozostali wierny-
mi i niestrudzonymi w d&$eniu do %wi'to%ci.

Ciebie prosimy,
W: wys!uchaj nas Panie.

K: Bo$e Ojcze, prosimy Ci' za tych, którzy b#&dz&c po
%cie$kach wiary, nie spotkali jeszcze prawdziwie Jezusa
Chrystusa, aby poci&gni'ci Bo$ym mi#osierdziem,
otworzyli si' na Jego dzia#anie i stali si' prawdziwie
szcz'%liwymi. 

Ciebie prosimy,
W: wys!uchaj nas Panie.
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K: Bo$e Ojcze, prosimy Ci' za rodziny chrze%cija)skie,
by lektura Pisma (wi'tego by#a dla nich inspiracj& do
stawania si' %wiadkami Dobrej Nowiny i niesienia jej
innym. 

Ciebie prosimy,
W: wys!uchaj nas Panie.

K: Bo$e Ojcze, prosimy Ci' za zmar#ych, aby% w swoim
wielkim mi#osierdziu da# im udzia# w $yciu wiecznym. 

Ciebie prosimy,
W: wys!uchaj nas Panie.

K: Bo$e Ojcze, prosimy Ci' za nasz& wspólnot'
liturgiczn&, aby%my z rado%ci& %wiadczyli o Bogu
Wcielonym, si'gaj&c na co dzie) do lektury Pisma
(wi'tego.

Ciebie prosimy,
W: wys!uchaj nas Panie.

K: Przenikni'ci nowym %wiat#em Wcielonego S#owa
prosimy Ci', Wszechmog&cy Bo$e, spraw, niech
w naszych czynach odbija si' to, co przez wiar' ja%nieje
w duszach. Przez tego$ Pana, Jezusa Chrystusa, który
z Tob& $yje i króluje przez wszystkie wieki wieków. 

W: Amen.
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P: Módlmy si' wspólnie do Boga, jak nas nauczy# nasz
Zbawiciel, Jezus Chrystus.

Ojcze nasz…

K: Wybaw nas, Panie, od z#a wszelkiego i obdarz nasze
czasy pokojem. Wspomó$ nas w swoim mi#osierdziu,
aby%my zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od
wszelkiego zam'tu, pe#ni nadziei oczekiwali przyj%cia
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

W: Bo Twoje jest królestwo i pot'ga, i chwa#a na wieki.

Je%li przemawiaj& za tym potrzeby zgromadzenia, mo$na
w tym momencie udzieli+ Komunii (wi'tej zgodnie ze sto-
sownymi zaleceniami zawartymi w obrz'dzie Komunii poza
Msz& (wi't&.

Kap#an lub diakon podchodzi do tabernakulum, bierze
puszk' z Cia#em Pa)skim, stawia j& na o#tarzu, nast'pnie
przykl'ka, bierze Hosti' i trzymaj&c j& nieco podniesion&
nad puszk&, zwrócony do maj&cych przyj&+ Komuni' (wi't&,
mówi:

K: Oto Baranek Bo$y, który g#adzi grzechy %wiata.
B#ogos#awieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt'. 

W: Panie, nie jestem godzien, aby% przyszed# do mnie,
ale powiedz tylko s#owo, a b'dzie uzdrowiona dusza
moja.

Je$eli szafarz przyjmuje Komuni' (wi't&, mówi cicho: 

Cia#o Chrystusa niech mnie strze$e na $ycie wieczne. 

I ze czci& przyjmuje Cia#o Chrystusa.
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Nast'pnie bierze naczynie lub puszk', podchodzi do przy-
st'puj&cych do Komunii (wi'tej i ka$demu z nich ukazuje
nieco podniesion& Hosti', mówi&c:

Cia#o Chrystusa. 

Przyjmuj&cy Komuni' odpowiada: 

Amen. 

I przyjmuje Komuni' (wi't&.

Podczas rozdzielania Komunii (wi'tej zale$nie od okolicz-
no%ci mo$na %piewa+ odpowiedni& pie%). Po rozdzieleniu
Komunii (wi'tej szafarz zbiera do puszki cz&stki Hostii,
które mog#y si' znale*+ na patenie komunijnej i, je%li trzeba,
obmywa palce. Je$eli zosta#y komunikanty, szafarz chowa
Naj%wi'tszy Sakrament do tabernakulum, przykl'ka i zamyka
tabernakulum. Po Komunii (wi'tej mo$na przez jaki% czas
zachowa+ %wi'te milczenie albo %piewa+ psalm lub pie%)
pochwaln&, zale$nie od okoliczno%ci.

K: Módlmy si'.
Bo$e, nasz Ojcze, niech wys#uchane S#owo nas u%wi'ci †
i da nam gorliwo%+ p#yn&c& od Ducha (wi'tego *
którym nape#niasz swoich uczniów. Niech obdarowani
przez Ciebie tym zbawiennym darem, ch'tnie dziel& si'
nim Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen

Wspólnie odmawia si' modlitw'

Modlitwa z encykliki Lumen fidei

Matko, wspomó$ nasz& wiar'! Otwórz nas na s#uchanie
S#owa, by%my rozpoznali g#os Boga i Jego wezwanie.
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Obud* w nas pragnienie, by i%+ za Nim, wychodz&c
z naszej ziemi i przyjmuj&c Jego obietnic'. Pomó$ nam,
aby%my pozwolili dotkn&+ si' przez Jego mi#o%+, by%my
mogli dotkn&+ Go wiar&. Pomó$ nam w pe#ni Mu si'
zawierzy+, wierzy+ w Jego mi#o%+, zw#aszcza w chwilach
zgryzoty i krzy$a, gdy nasza wiara wezwana jest do
dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze rado%+ Zmar-
twychwsta#ego. Przypominaj nam, $e ten, kto wierzy,
nie jest nigdy sam. Naucz nas patrze+ oczami Jezusa,
aby On by# %wiat#em na naszej drodze. Niech to %wiat#o
wiary wzrasta w nas coraz bardziej, a$ nadejdzie ten
dzie) bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój
Syn, nasz Pan!

B�OGOS�AWIESTWO KOCOWE

Celebrans podchodzi do miejsca, w którym eksponowane
jest Pismo (wi'te. 

K: Pan z wami.

W: I z Duchem Twoim. 

Celebrans bierze Pismo (wi'te i b#ogos#awi nim zebranych.

K: Niech was b#ogos#awi Bóg wszechmog&cy: Ojciec
i Syn, i Duch (wi'ty.

W: Amen.
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K: Id*cie w pokoju Chrystusa.

W: Bogu niech b'd& dzi'ki.

Mo$na u$y+ uroczystej formy b#ogos#awie)stwa.

PROCESJA

Pismo (wi'te zostaje uroczy%cie wyniesione w procesji, która
ma podobny porz&dek, jak procesja na wej%cie. W czasie
procesji wykonuje si' stosowny %piew.
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Procesja na wej%cie: krzy$, %wiece, trybularz, Pismo (wi'te
(ksi'ga w pi'knej oprawie i du$ego formatu, ale nie ewange-
liarz czy lekcjonarz), celebrans (kap#an lub diakon), ew. inne
osoby bior&ce udzia# w celebracji. Procesj' ko)czy z#o$enie
ksi'gi na o#tarzu S#owa Bo$ego. Procesji towarzyszy stosowny
%piew. 

Procesja powinna by+ wyra*nym znakiem wej%cia Boga
obecnego w znaku Pisma (wi'tego w zgromadzenie litur-
giczne. Ma ona by+ wyrazem czci analogicznej do kultu
postaci eucharystycznych (KO 21). Musi wi'c by+ odpowied-
nio uroczysta i stanowi osobny punkt celebracji.

Po z#o$eniu Pisma (wi'tego na o#tarzu S#owa Bo$ego, cele-
brans przechodzi do miejsca przewodniczenia.

ROZPOCZ¦CIE

K: Bo$e, wejrzyj ku wspomo$eniu memu.

W: Panie, po%piesz ku ratunkowi memu.

K: Chwa#a b&d* Bogu w Trójcy jedynemu: Ojcu, Synowi,
Duchowi (wi'temu.

W: Jak od pocz&tku by#a tak i ninie i na wiek wieków
niechaj zawsze s#ynie. Alleluja.

HYMN

1. Niechaj z nami b'dzie Pan - alleluja. 
Niech obron& b'dzie nam - alleluja.
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2. Jego s#owo wiecznie trwa - alleluja, 
Wieczn& prawd' w sobie ma - alleluja.

3. Chcemy zg#'bi+ s#owa tre%+ - alleluja, 
Braciom je rado%nie nie%+ - alleluja.

4. Chcemy nim na co dzie) $y+ - alleluja. 
I w przyja*ni z Bogiem by+ - alleluja.

5. nród#o $ycia, Panie nasz - alleluja. 
Ty nam wieczne $ycie dasz - alleluja.

6. Prowad* w%ród zawi#ych dróg - alleluja
W Trójcy (wi'tej jeden Bóg - alleluja.

Mo$na u$y+ innej pie%ni.

PSALMODIA

Antyfonariusz intonuje a capella antyfony. Wykonuje je sam
do gwiazdki, dalej %piewa ca#e zgromadzenie liturgiczne.
Kantor rozpoczyna psalmy, %piewaj&c sam a capella do
gwiazdki. Dalej werset %piewa ca#a strona ko%cio#a, po której
znajduje si' kantor. Nast'pny werset %piewa ca#a strona
przeciwna. Dalej strony %piewaj& naprzemiennie. Je%li ten
sposób wykonania mia#by wywo#a+ zamieszanie, mo$na
ca#o%+ psalmów wykonywa+ wspólnie, antyfon' na pocz&tku
psalmu wykonuje wtedy sam kantor lub organista, a anty-
fon' na zako)czenie %piewaj& wszyscy.
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1. Antyfona: Rzek# Pan do pana mego: * Si&d* po mojej
prawicy. / Alleluja

PSALM 110

Trzeba bowiem, aby królowa!, a$ po!o$y wszystkich
nieprzyjació! u stóp swoich (1 Kor 15,25)

Rzek# Pan do Pana mego #askawym *
Swym g#osem: Si&d* mi przy boku prawym.

A$ Twoje wszystkie zuchwa#e wrogi *
dam za podnó$ek pod Twoje nogi.

Ber#o Twej mocy wydam z Syjonu, *
%wiat ca#y padnie u Twego tronu.

A Ty u$ywa+ b'dziesz praw swoich, *
w%ród nieprzyjació# panuj&c Twoich.

Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, *
przy Tobie lud Twój w jasno%ci stanie.

Nim jeszcze zorzy %wieci+ kaza#em, *
Ciebie z wn'trzno%ci moich wyda#em.

Pan to poprzysi&g#, Jego za% mowa *
danego nigdy nie cofnie s#owa.

Ty jeste% kap#an do ko)ca wieka *
wed#ug obrz&dku Melchizedeka.

Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, *
w dzie) gniewu swego zetrze tyrany.

S&d swój rozci&gnie po ca#ym %wiecie *
i niepos#uszne narody zgniecie.

Pyszn& na ziemi g#ow' poni$y, *
która Mu jego chwale ubli$y.
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Z m'tnej po drodze pi+ b'dzie rzeki, *
dlatego g#ow' wzniesie na wieki.

Chwa#a b&d* Bogu w Trójcy jedynemu: *
Ojcu, Synowi, Duchowi (wi'temu.

Jak od pocz&tku by#a tak i ninie, *
i na wiek wieków niechaj zawsze s#ynie.

Antyfona: Rzek# Pan do pana mego: * Si&d* po mojej
prawicy. / Alleluja

2. Antyfona: Mi#osierny Pan sprawi#, * $e trwa pami'+
Jego cudów. / Alleluja.

PSALM 111

Dzie!a Twoje s" wielkie i godne podziwu, Panie,
Bo$e wszechw!adny (Ap 15,3)

Ca#ym Ci' sercem chwali# b'd', Panie, *
gdzie rada m'drców, gdzie ca#y zbór stanie.

Wielko%+ niezmierna dzie# Boga Jakuba, *
którymi w#adnie jak Mu si' podoba.

Co pocznie wszystko pe#ne jest zacno%ci, *
pe#ne uwielbie), wiek sprawiedliwo%ci.

Jego nie przetrwa $aden, a na ziemi *
wieczn& pami&tk' sprawi cudy swymi.

Pan dobrotliwy, Pan to mi#osierny, *
karmi i hojnie bogaci lud wierny.

Stateczny w s#owie, co raz postanowi#, *
wiecznymi czasy tego nie odmówi#.
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Moc sw& okaza#, gdy wygna# pogany, *
a ten kraj synom Izraela dany.

Sprawy r&k Jego prawd& miarkowane, *
a za% s#uszno%ci& prawa prostowane.

Te si' na wieki $adnych lat nie boj&, *
bo na s#uszno%ci i na prawdzie stoj&.

Pan s#ugi swoje z niewoli wybawi# *
i dla nich wieczny testament zostawi#.

Imi' ma straszne i pe#ne %wi'to%ci, *
a boja*) Bo$a pocz&tkiem m&dro%ci.

Ci, co z niej bior& wzór $ycia na ziemi, *
b'd& od wszystkich wiecznie chwalonymi.

Chwa#a b&d* Bogu w Trójcy jedynemu: *
Ojcu, Synowi, Duchowi (wi'temu.

Jak od pocz&tku by#a tak i ninie, *
I na wiek wieków niechaj zawsze s#ynie.

Antyfona: Mi#osierny Pan sprawi#, * $e trwa pami'+ Jego
cudów. / Alleluja.

3. Antyfona: Zakrólowa# Pan, * Bóg nasz, Wszechmo-
g&cy. / Alleluja.

PSALM 114

Wy, którzy wzgardzili%cie tym %wiatem, zrozumcie,
$e i wy tak$e wyszli%cie z Egiptu (%w. Augustyn)

Chwalcie, o dziatki, najwy$szego Pana, *
niech Mu jednemu cze%+ b'dzie %piewana!
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Niech Imi' Pa)skie b'dzie przeb#ogos#awione *
na wszystkie wieki b'dzie pochwalone.

Gdzie wschodzi s#o)ce i k'dy zapada, *
niechaj %wiat Bosk& chwa#' opowiada!

Pan ma narody wszystkie pod nogami, *
Jego si' chwa#a wznosi nad gwiazdami.

I któ$ si' z Panem tym porówna, który *
wysoko siedz&c, z swej niebieskiej góry,

I co na niebie, i co jest na ziemi *
oczyma widzi nieuchronionymi.

On ubogiego z n'dzy wyprowadzi *
i z ksi&$'tami na krze%le posadzi.

On niesie rado%+ dla niep#odnej matki, *
mi#e w jej domu rozmna$aj&c dziatki.

Chwa#a b&d* Bogu w Trójcy jedynemu:
Ojcu, Synowi, Duchowi (wi'temu.

Jak od pocz&tku by#a tak i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze s#ynie.

Antyfona: Zakrólowa# Pan, * Bóg nasz, Wszechmog&cy. /
Alleluja.

CZYTANIE

Wskazan& perykop' czyta si' od o#tarza S#owa Bo$ego.
Mo$e to uczyni+ odpowiednio przygotowany lektor lub
w razie potrzeby sam celebrans. Lektor nie musi by+ cz#on-
kiem s#u$by o#tarza.
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Czytanie z Pierwszego Listu %w. Jana

(1 J 1, 1–10)

[To wam oznajmiamy], co by#o od pocz&tku, co%my
us#yszeli o S#owie $ycia, co ujrzeli%my w#asnymi
oczami, na co patrzyli%my i czego dotyka#y nasze r'ce
– bo $ycie objawi#o si'. My%my je widzieli, o nim
%wiadczymy i g#osimy wam $ycie wieczne, które by#o
w Ojcu, a nam zosta#o objawione – oznajmiamy wam,
co%my ujrzeli i us#yszeli, aby%cie i wy mieli wspó#-
uczestnictwo z nami. A mie+ z nami wspó#uczestnictwo
znaczy: mie+ je z Ojcem i Jego Synem Jezusem
Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza rado%+
by#a pe#na.

Nowina, któr& us#yszeli%my od Niego i któr& wam
g#osimy, jest taka: Bóg jest %wiat#o%ci&, a nie ma w Nim
$adnej ciemno%ci. Je$eli mówimy, $e mamy z Nim
wspó#uczestnictwo, a chodzimy w ciemno%ci, k#amiemy
i nie post'pujemy zgodnie z prawd&.

Je$eli za% chodzimy w %wiat#o%ci, tak jak On sam trwa
w %wiat#o%ci, wtedy mamy jedni z drugimi wspó#uczest-
nictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszel-
kiego grzechu.

Je%li mówimy, $e nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Je$eli wyznajemy
nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpu%ci je nam i oczy%ci nas z wszelkiej nieprawo%ci.
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Je%li mówimy, $e nie zgrzeszyli%my, czynimy Go k#amc&
i nie ma w nas Jego s#owa.

K: S#owo Twoje, Panie, * jest niezmienne jak niebiosa.

W: S#owo Twoje, Panie, * jest niezmienne jak niebiosa.

K: Nie powraca do Boga bezowocne.

W: Jest niezmienne jak niebiosa.

K: Chwa#a Ojcu, i Synowi, i Duchowi (wi'temu.

W: S#owo Twoje, Panie, * jest niezmienne jak niebiosa.

HOMILIA

Homili' od o#tarza S#owa Bo$ego wyg#asza kap#an lub diakon.
Najlepiej, je%li uczyni to przewodnicz&cy celebracji. Nie
mo$e by+ zbyt d#uga (do 20 min.) i powinna odnosi+ si' do
motu proprio Aperuit illis. Po zako)czeniu homilii celebrans
wraca na miejsce przewodniczenia.

MAGNIFICAT

Podczas %piewu Magnificat celebrans okadza Pismo (wi'te
le$&ce na o#tarzu S#owa Bo$ego. Najpierw podchodzi i ca#uje
ksi'g', nast'pnie zasypuje kadzid#o i dokonuje okadzenia.
Po tym oddaje kadzielnic' us#uguj&cym i wraca na miejsce
przewodniczenia. Turyferariusz okadza celebransa i zgroma-
dzenie.
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Antyfona: Jezus g#osi# Ewangeli' o królestwie * i leczy#
wszystkie choroby w%ród ludu.

Uwielbiaj, duszo moja, s#aw' Pana mego, *
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, *
Bóg mi rozkosz& serca i weselem ducha.

Bo mile przyj&+ raczy# swej s#ugi pokor', *
#askawym okiem wejrza# na Dawida cór'.

Przeto wszystkie narody, co ziemi' posi'd&, *
odt&d b#ogos#awion& mnie nazywa+ b'd&.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, *
którego moc przedziwna, %wi'te imi' Jego.

Którzy si' Pana boj&, szcz'%liwi na wieki, *
bo z nimi mi#osierdzie z rodu w ród daleki.

Na ca#y %wiat pokaza# moc swych ramion %wi'tych, *
rozproszy# dumne my%li g#ów pych& nad'tych.

Wynios#ych z#o$y# z tronu,
znikczemni# wielmo$ne, *
wywy$szy#, uwielmo$ni# w pokor' zamo$ne.

G#odnych nasyci# hojnie i w dobra spanoszy#, *
bogaczów z torb& pu%ci# i n'dznie rozproszy#.

Przyj&# do #aski s#ug', Izraela cnego, *
wspomnia# na), u$yczy# mu mi#osierdzia swego.

Wype#ni# co by# przyrzek# niegdy% ojcom naszym: *
Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem.

Wszyscy %piewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, *
chwa#a Ojcu, Synowi, Duchowi (wi'temu.

Jak by#a na pocz&tku tak zawsze niech b'dzie, *
Teraz i na wiek wieków niechaj s#ynie wsz'dzie.

NIESZPORY NIEDZIELNE
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Antyfona: Jezus g#osi# Ewangeli' o królestwie * i leczy#
wszystkie choroby w%ród ludu.

PROkBY

Radosnym sercem zano%my nasze pro%by do Boga,
który stworzy# %wiat, naprawi# go przez Odkupienie
i ustawicznie odnawia swoj& mi#o%ci&:

Odnawiaj, Panie, dzie!a swej mi!o%ci.

Dzi'ki Ci, Bo$e, który w ca#ym stworzeniu objawiasz
swoj& wszechmoc

– i w dziejach %wiata ukazujesz swoj& opatrzno%+.

Odnawiaj, Panie, dzie!a swej mi!o%ci.

Przez swojego Syna, zwiastuna pokoju i zwyci'zc' na
drzewie krzy$a,

– wybaw nas od pró$nego l'ku i rozpaczy.

Odnawiaj, Panie, dzie!a swej mi!o%ci.

Pomó$ wszystkim, którzy mi#uj& i wprowadzaj& spra-
wiedliwo%+,

– aby szczerze zabiegali o utrwalenie na %wiecie
prawdziwego pokoju.

Odnawiaj, Panie, dzie!a swej mi!o%ci.
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Pospiesz na pomoc uci%nionym, obdarz wi'*niów
wolno%ci&, pocieszaj biednych, zapewnij chleb #akn&cym,
umocnij bezsilnych,

– we wszystkich ludziach objaw moc swojego krzy$a.

Odnawiaj, Panie, dzie!a swej mi!o%ci.

B#ogos#aw wszystkim, którzy kochaj& Twoje S#owo
i wiernie przy nim trwaj&,

– niech nie stygnie ich zapa# i nie brakuje im
wytrwa#o%ci.

Odnawiaj, Panie, dzie!a swej mi!o%ci.

Ty cudownie wskrzesi#e% do chwa#y swojego Syna,
który umar# i zosta# pogrzebany,

– spraw, aby zmarli razem z Nim przeszli do $ycia.

Odnawiaj, Panie, dzie!a swej mi!o%ci.

K: Zjednoczeni w mi#o%ci skierujmy do Boga Ojca
modlitw', której nas nauczy# Jego Syn:

Ojcze nasz, który% jest w niebie, %wi#& si# imi# Twoje,
przyjd' królestwo Twoje, b"d' wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj i odpu%& nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom. I nie wód' nas na pokuszenie, ale
nas zbaw ode z!ego.

NIESZPORY NIEDZIELNE
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MODLITWA

Wszechmog&cy, wieczny Bo$e, kieruj naszym $yciem
wed#ug swego upodobania, † aby%my w imi' Twojego
umi#owanego Syna * mogli obfitowa+ w dobre uczynki.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tob& $yje i króluje w jedno%ci Ducha (wi'tego, *
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

B�OGOS�AWIESTWO KOCOWE

Celebrans podchodzi do o#tarza S#owa Bo$ego. 

K: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.

Celebrans bierze Pismo (wi'te i b#ogos#awi nim zebranych.

K: Niech was b#ogos#awi Bóg wszechmog&cy: Ojciec
i Syn, i Duch (wi'ty.

W: Amen.

K: Id*cie w pokoju Chrystusa.

W: Bogu niech b'd& dzi'ki.

Mo$na u$y+ uroczystej formy b#ogos#awie)stwa.

Pismo (wi'te zostaje uroczy%cie wyniesione w procesji, która
ma podobny porz&dek, jak procesja na wej%cie. W czasie
procesji wykonuje si' stosowny %piew.

NIEDZIELA S!OWA BO"EGO
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WSKAZANIE PRAKTYCZNE

Wspólnota w kr#gu S!owa Bo"ego

W naszym $yciu duchowym potrzebujemy pewnej
formacji, która b'dzie swego rodzaju dope#nieniem naszej
formacji ludzkiej. Powinna by+ ona swoist& drog& wzrostu
duchowego, która b'dzie prowadzi#a nas do coraz bli$szej
relacji z Bogiem.

Jedn& z form tej formacji mo$e by+ kr&g biblijny, czyli
%redniej wielko%ci grupa osób (optymalnie 8–15) spotykaj&ca
si' regularnie (np. co dwa tygodnie) w sta#ym zasadniczo
sk#adzie, która wspólnie modli si' rozwa$aj&c Pismo (wi'te.
Sk#ada si' z osób, które maj& szczere pragnienie coraz
lepszego rozumienia Pisma (wi'tego, coraz wierniejszego
wype#niania woli Bo$ej i pog#'biania wi'zi mi#o%ci z Bogiem
przez przylgni'cie do Jego S#owa. Nale$y zadba+, aby udzia#
wszystkich cz#onków kr'gu mia# przede wszystkim modli-
tewny charakter, czemu szkodzi zbytnie akcentowanie ról
„nauczyciela” i „s#uchaczy”.

Kr&g biblijny nie jest „szko#&” czy form& prelekcji
otwartych. Nie jest te$ klubem dyskusyjnym. Nic w nim nie
mo$e szkodzi+ klimatowi modlitwy. W kr'gu biblijnym
ka$dy ma do wype#nienia okre%lone zadanie. G#ówne obszary
tych zada) to:

� opracowywanie programu spotka) kr'gu (terminy
i tematy);
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� prowadzenie spotkania (czuwanie nad w#a%ciwym
przebiegiem, pilnowanie pewnej dyscypliny czaso-
wej, przygotowanie si' do animowania szukania
odpowiedzi na najbardziej prawdopodobne pytania,
jakie mog& pojawi+ si' w zwi&zku z danym tekstem);

� utrzymywanie #&czno%ci mi'dzy cz#onkami kr'gu.

Ka$de z tych zada) mo$e wykonywa+ inna osoba, co
pozwoli na zaanga$owanie wszystkich cz#onków i unikni'-
cie przeci&$enia jednej osoby.

Kr�g biblijny realizuje sw� misjÆ poprzez spotkania ze
S�owem Bo�ym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym
�yciu, poznawanie Ewangelii i zg�Æbianie jej przes�ania.

Kr&g biblijny jest jedn& z wielu form modlitwy z Pismem
(wi'tym. Cechuje si' on tym, $e pozwala na zachowanie
równowagi mi'dzy pog#'bianiem wiedzy i $ycia religijnego.
Jest wi'c drog& do integralnego rozwoju cz#owieka na drodze
wiary i zbawienia. Chroni zarówno przed zbytnim skupie-
niem si' na gromadzeniu wiedzy, jak te$ przed p#ytk&
i subiektywn& lektur& tekstu biblijnego. Nie posiada on
jednak przepisu na dobre i w#a%ciwe prze$ywanie spotkania
z Pismem (wi'tym, jako $e nie istnieje sposób, by komu-
kolwiek tak& recept' przekaza+. Ka$dy musi sam dla siebie
zdoby+ t' umiej'tno%+, zw#aszcza $e jest ona zawsze równo-
znaczna z szukaniem tego, co pragniemy znale*+ w ksi'dze,
która udziela nam odpowiedzi na dr'cz&ce nas pytania.
Najwa$niejsz& spraw& w kr'gu biblijnym jest pierwsze)stwo
dane S#owu Boga. S#uchanie, czytanie i rozwa$anie Pisma
(wi'tego powinno by+ w ka$dej sytuacji form& modlitwy.
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W Konstytucji Dei Verbum czytamy10:
Sobór %wi#ty usilnie i szczególnie upomina wszystkich

wiernych, a zw!aszcza cz!onków zakonów, by przez cz#ste
czytanie Pisma (wi#tego nabywali „wznios!ego poznania Jezusa
Chrystusa” (Flp 3, 8). „Nieznajomo%& Pisma %wi#tego jest nie-
znajomo%ci" Chrystusa”. Niech wi#c ch#tnie do %wi#tego tekstu
przyst#puj" czy to przez %wi#t" Liturgi#, przepe!nion" Bo$ymi
s!owami, czy przez pobo$n" lektur#, czy przez odpowiednie do
tego instytucje i inne pomoce, które za aprobat" i pod opiek"
pasterzy Ko%cio!a wsz#dzie w naszych czasach chwalebnie si#
rozpowszechniaj". Niech jednak o tym pami#taj", $e modlitwa
towarzyszy& powinna czytaniu Pisma (wi#tego, by ono by!o
rozmow" mi#dzy Bogiem a cz!owiekiem. Gdy$ „do Niego prze-
mawiamy, gdy si# modlimy, a Jego s!uchamy, gdy czytamy boskie
wypowiedzi”.

Jan Pawe# II zauwa$y#: Modli& si#, znaczy da& troch#
swojego czasu Chrystusowi, zawierzy& Mu, pozostawa& w mil-
cz"cym s!uchaniu Jego S!owa, pozwala& mu odbi& si# echem
w sercu”.11

Nale$y jednak wystrzega+ si' ryzyka podej%cia indy-
widualistycznego, maj&c na uwadze, $e S#owo Bo$e zosta#o
nam dane w#a%nie po to, by jednoczy+ nas w Prawdzie
i Mi#o%ci w naszej drodze do Boga. S#owo to zwraca si' do
ka$dego osobi%cie, ale jest równie$ S#owem buduj&cym
wspólnot', buduj&cym Ko%ció#. Grupowa modlitwa S#owem
Bo$ym jest wi'c szans& na lepsze jego odczytanie, dlatego
powinni%my odczytywa+ tekst zawsze w komunii Ko%cio#a.

Benedykt XVI zauwa$a: bardzo wa$na jest lektura wspól-
notowa, bo $ywym podmiotem Pisma (wi#tego jest lud Bo$y,
jest Ko%ció!. (…) Pismo nie nale$y do przesz!o%ci, gdy$ jego
podmiot, lud Bo$y, inspirowany przez samego Boga, jest zawsze
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ten sam, a zatem s!owo jest zawsze $ywe w $ywym podmiocie.
Dlatego wa$ne jest, by czyta& Pismo (wi#te i s!ucha& Pisma
(wi#tego we wspólnocie Ko%cio!a, czyli z wszystkimi wielkimi
%wiadkami tego s!owa, poczynaj"c od pierwszych Ojców, a$
do %wi#tych dzisiejszych, a$ do dzisiejszego Magisterium.12

Benedykt XVI w swojej adhortacji Verbum Domini pisa#, $e
Kr"g biblijny jest form" modlitwy w grupie.13

Z technicznego punktu widzenia kr&g biblijny mo$na
zdefiniowa+ w nast'puj&cy sposób14:

Kr�g biblijny jest form� pozaliturgicznego kontaktu
z Pismem kwiÆtym. Opiera siÆ na rozmowie w okreylo-
nych grupach nad tekstami, z których wyprowadza siÆ
wnioski dla chrzeycijaÍskiego �ycia. W tym celu uczest-
nicy wspólnie czytaj�, rozwa�aj� i dyskutuj� nad od-
powiednimi fragmentami Pisma kwiÆtego oraz szukaj�
sposobów realizowania ich w �yciu. Specyfik� metody
krÆgów biblijnych jest mo�liwoyÂ dzielenia siÆ refleksjami,
stawiania pytaÍ i dyskutowanie wszystkich uczestników
spotkania.

Jak powinno wygl&da+ spotkanie
kr'gu biblijnego?

Spotkanie kr'gu biblijnego nie powinno odbywa+ si'
w oderwaniu od reszty $ycia jego uczestników. St&d te$
nale$y zwróci+ uwag' na pewne elementy poprzedzaj&ce je
jak i nast'puj&ce po nim.
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Przed spotkaniem:

� wybór tekstu, który powinien stanowi+ pewn& ca#o%+,
a nie przypadkowo wyrwany z ca#o%ci kawa#ek.
Tekst nie mo$e by+ zbyt d#ugi, zasadniczo nie
powinien przekracza+ 20 wersetów;

� wcze%niejsza informacja o perykopie maj&cej by+
tematem spotkania.

W trakcie spotkania:

� zawi&zanie wspólnoty (przywitanie, chwila bycia
razem, rozmowy),

� modlitwa na rozpocz'cie (np. wspólny %piew albo
jaka% formu#a znana wszystkim),

�  g#o%ne czytanie tekstu,
�  ciche czytanie tekstu i analiza osobista (ok. 10–15

minut),
� odpowiedzi na pytania (nie d#u$ej ni$ 20–25 min.),
� dzielenie si' odkryciami (10 min.),
� program na $ycie (10 min.),
� cicha modlitwa (ok. 5 min.),
� wspólna modlitwa i rozej%cie si' cz#onków kr'gu.

Po spotkaniu:

� codzienny rachunek sumienia z powzi'tych posta-
nowie).

W realizacji g#ównych punktów bardzo u$yteczne s&
elementy tzw. metody Västeras, w której uczestnicy spot-
kania podczas osobistej lektury tekstu nanosz& na tek%cie
znaczki, pomagaj&ce im w dalszej pracy. Z tego powodu
lepiej pracowa+ na kopii tekstu biblijnego sporz&dzonej na
u$ytek spotkania (kserokopia, wydruk komputerowy itp.).
Znak „?” stawia si' przy miejscach, których czytelnik nie
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rozumie i o które chcia#by zapyta+. Znak „!” nanosi si' przy
tekstach, które traktuje si' jako szczególnie wa$ne dla
pog#'bienia osobistej wiary i lepszego jej zrozumienia. Znak
=> wprowadza si' tam, gdzie znajduje si' teksty, które
traktuje si' jako wskazówki odnosz&ce si' wprost do $ycia.
Prac' nad tekstem mo$na zorganizowa+ w inny sposób, ten
jednak zdaje si' prosty i wprost odnosi si' do schematu
spotkania kr'gu.

Pracuj&c w kr'gu biblijnym, warto mie+ zawsze na
uwadze s#owa: Chrystus jest obecny w swoim s!owie, bo gdy
w Ko%ciele czyta si# Pismo (wi#te, On sam przemawia.15

Chocia$ Konstytucja o Liturgii ma tutaj na my%li rzeczy-
wisto%+ Eucharystii, to ca#e $ycie chrze%cija)skie powinno
by+ nakierowane na Bo$& obecno%+ jako czas pomi#dzy
eucharystycznymi spotkaniami. Kr&g biblijny to rodzaj
modlitewnego zamy%lenia realizowanego we wspólnocie, do
której przychodzi Jezus. Nie zast'puj&c liturgii s#owa, stano-
wi form' jej dope#nienia, dzi'ki której Jezus poprzez swoje
s#owo mo$e w konkretny sposób dzia#a+ w naszym $yciu
i uczy+ nas swoich przykaza).

Bractwo S!owa Bo$ego
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Bractwo S!owa Bo"ego

jest stowarzyszeniem osób !wieckich i duchownych
dzia"aj#cym w duchu nauki Ko!cio"a Katolickiego. Za-
wi#za"o si$ ono w gronie absolwentów Podyplomowego
Studium Formacji Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Kardyna"a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie.
Dwuletnie studium zaszczepi"o w s"uchaczach pragnienie
permanentnej lektury Pisma &wi$tego, w której pomaga"a
im wiedza wyk"adowców – biblistów. W dniu 17 grudnia
2011 roku zacz$"a si$ wi$c organizacja stowarzyszenia
pod nazw# Bractwo S"owa Bo'ego, w marcu 2012 roku
stowarzyszenie zosta"o zarejestrowane. Od lutego 2017
roku Bractwo jest cz"onkiem Katolickiej Federacji Biblijnej
(Catholic Biblical Federation – CBF), mi$dzynarodowego
stowarzyszenia katolickiego zrzeszaj#cego ponad 300 ka-
tolickich organizacji biblijnych z ok. 130 krajów na ca"ym
!wiecie. Dzia"alno!( Bractwa S"owa Bo'ego obejmuje:

y cykliczne cotygodniowe biblijne wyk"ady otwarte
(Laboratorium S"owa Bo'ego) w ko!ciele Duszpas-
terstwa &rodowisk Twórczych w Warszawie;

y comiesi$czne sobotnie dni skupienia (Spotkania
ze S"owem Bo'ym) w klasztorze Pasjonistów
w Warszawie;

y audycj$ w Radio Warszawa „S"owo na wieki – S"o-
wo na dzi!”;

y rozwa'ania do czyta% mszalnych publikowane
codziennie na stronie internetowej i na Face-
booku;
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y prowadzenie niedziel biblijnych w parafiach;

y organizacj$ kursów j$zyka hebrajskiego i grec-
kiego;

y dzia"alno!( wydawnicz#.

Ch$tnych do pracy w apostolacie biblijnym: dusz-
pasterzy, osoby konsekrowane i !wieckich zapraszamy do
cz"onkostwa w Bractwie S"owa Bo'ego lub do wspó"pracy.

Strona internetowa:

bractwoslowa.pl

Profil na Facebooku:

facebook.com/bractwoslowa/

Telefon:

604 217 239

Mail:

bractwo@bractwoslowa.pl

Wi$cej informacji i materia"ów
przeznaczonych dla kr$gów biblijnych:

bractwoslowa.pl/kregibiblijne
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