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Kwiecień - Być chrześcijaninem, to w mocy Ducha Świętego ciągle 
na nowo podejmować drogę nawrócenia do radości słuchania słowa 
Bożego

 ¾ Wprowadzenie
Przeżywaliśmy Wielkanoc, czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. 

Ewangelie czytane podczas Mszy św. mówią dużo o ukazywaniu się Pana różnym 
osobom. Notują też Jego spotkanie z uczniami w drodze do wsi o nazwie Emaus. Tam 
sam Jezus wyjaśniał uczniom Pisma, posługując się różnymi fragmentami proroctw 
Starego Testamentu. Kiedy uczniowie to zrozumieli ogarnęła ich radość. Dzisiaj 
i my możemy doświadczać podobnej radości świadomie uczestnicząc w liturgii, 
słuchając słowa lub modląc się nim podczas osobistej lektury Pisma Świętego. 

Pieśń: Przyjdę do was w moim Duchu i rozraduję wasze serca…
 ¾ Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
Kiedyś dostęp do Pisma Świętego był utrudniony i tylko nieliczne rodziny 

posiadały egzemplarze Biblii. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tylko w naprawdę 
nielicznych rodzinach nie ma Pisma Świętego. Jednak samo posiadanie Go nie 
jest równoznaczne z jego czytaniem. Zauważa się , że wielu wiernych podejmując 
lekturę  Pisma Świętego, odkrywa wartość tej księgi. Są to przede wszystkim ci, 
którzy uczestniczą w spotkaniach grup sąsiedzkich i formacyjnych. Są też nieliczni, 
dla których modlitwa w oparciu o Słowo Boże stała się codzienną praktyką i 
doświadczają radości z tego, że Pan przez swoje słowo bardzo konkretnie do nich 
przemawia. Są to najczęściej członkowie grup formacyjnych.  Dla większości 
okazją do lektury tej księgi staje się Wieczerza Wigilijna i  wizyta duszpasterska, 
bo trzeba będzie odczytać fragment i jeszcze się nim podzielić. Biorąc pod uwagę 
fakt, że Bóg najprościej i najwyraźniej mówi do człowieka wierzącego przez słowo 
zawarte w Piśmie Świętym, rodzi się dla nas pytanie: 

czytania i słuchania słowa Bożego. Pismo św. jest bowiem niewyczerpanym źródłem 
Bożej mądrości i miejscem zamieszkiwania samego Boga. To właśnie żywe słowo 
Boga jest przestrzenią spotkania i jednoczenia się z Nim, a także naszego wzrostu 
ku pełni życia chrześcijańskiego. 

 ¾ Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, abyśmy w codziennym życiu doświadczali radości 

płynącej ze słowa Bożego
1. Módlmy się za wszystkich parafian, by odkrywali na nowo osobiste  

i wspólnotowe spotkanie z Chrystusem, Słowem Życia.
2. Módlmy się za naszych kapłanów, aby otwierali się na Słowo, które Bóg do 

nich kieruje, dawali Mu się przemieniać i głosili je tym, do których zostali 
posłani.

3. Módlmy się za nasze rodziny i Grupy Sąsiedzkie, aby w centrum stawiały 
Boga i jego słowo.

Spontaniczne wezwania uczestników
 ¾ Na zakończenie: Ojcze nasz

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie, że nie zawsze jesteśmy wierni lekturze Pisma św.  

i nieraz nieuważnie słuchamy go podczas liturgii, a co za tym idzie nie kształtujemy 
swojego życia w świetle słowa Bożego zastanówmy się, co możemy zrobić, aby 
było ono w centrum naszej codzienności.

 ¾ Pytania
1. Co może nam pomóc odkryć ważność codziennej modlitwy słowem 

Bożym ?
2. Jaki może mieć to wpływ na życie nasze i naszych bliskich? 

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
 � Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne i wspólnotowe – 

razem określamy, co podejmiemy do następnego spotkania.
 � Określenie daty spotkania

 ¾ Modlitwa na zakończenie: 
Przyjmij, o Panie, Odwieczne Słowo Ojca, naszą pokorną prośbę  

o dar słuchania słowa, przez który rodzi się i rozwija nasza wiara. Ty, który 
uzdrawiałeś głuchych, otwórz nasze uszy, jeśli nie słyszą one dość wyraźnie, 
że to Ty do nas mówisz w swoim słowie. Przymnóż nam wiary. Prosimy o to 
przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.  Zdrowaś Maryjo…



 ¾  Pytania
1. Jakie są przyczyny tego, że ogół wiernych rzadko sięga do lektury 

Pisma św. ?
2. Jaki ma to wpływa na wiarę osobistą, rodzinę i parafię?

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
 � Podsumowanie:

Pan Bóg z miłości do człowieka posłał na ziemię Swojego Syna, Słowo 
Wcielone, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie przyniósł nam 
zbawienie. W swojej mądrości natchnął swoim Duchem ludzi, którzy na kartach 
Pisma świętego opisali te tajemnice i całą historię zbawienia. Ta Księga jest 
otwarta dla nas. Naszym zadaniem jest tylko przyjść i czerpać z tego czystego 
źródła, by nasze życie stawało się coraz bardziej owocne i prowadziło prostą 
drogą do zbawienia.

2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
 � Słowo Boże i teksty z Nauczania Kościoła, które dzisiaj przeczytamy 

wskazują nam na potrzebę słuchania słowa i trwania w nim.
Kol 3:16  Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem:  

z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, 
hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych 
sercach. 
¾	 Nauczanie Kościoła
Posynodalna adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini
Aby nasza radość była pełna
2. Zwracam się do wszystkich wiernych słowami św. Jana z jego Pierwszego 
Listu: „Oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało 
objawione - cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli 
współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je  
z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem”. Apostoł mówi nam o słuchaniu, 
oglądaniu, dotykaniu i kontemplowaniu Słowa Życia, ponieważ Życie objawiło się 
w Chrystusie. A my, powołani do komunii z Bogiem i między nami, powinniśmy 
być zwiastunami tego daru...Dlatego zachęcam wszystkich wiernych, by odkrywali 
na nowo osobiste i wspólnotowe spotkanie z Chrystusem, Słowem Życia, które stało 
się widzialne, i by stawali się Jego zwiastunami, aby dar życia Bożego - komunia 
- rozprzestrzeniał się coraz bardziej w całym świecie. Uczestniczenie bowiem  
w życiu Boga, Trójcy Miłości, daje „pełną radość”.
Nieodwołalnym darem i zadaniem Kościoła jest dzielenie się radością rodzącą się 
ze spotkania z Osobą Chrystusa, Słowem Bożym obecnym pośród nas. W świecie, 
który często uważa Boga za zbytecznego lub obcego, my - podobnie jak św. Piotr - 
wyznajemy, że tylko On ma „słowa życia wiecznego”. Nie ma rzeczy ważniejszej 

od tego, by umożliwić na nowo dzisiejszemu człowiekowi dostęp do Boga - do 
Boga, który przemawia i przekazuje nam swoją miłość, abyśmy mieli życie  
w obfitości.

72... Wraz z ojcami synodalnymi wyrażam żywe pragnienie, aby nastała 
„nowa epoka większego umiłowania Pisma świętego przez wszystkich członków 
ludu Bożego, tak aby dzięki ich modlitewnej i wytrwałej lekturze pogłębiała się 
więź z osobą Jezusa”. Na przestrzeni dziejów Kościoła święci wielokrotnie mówili 
o konieczności poznania Pisma świętego, by wzrastać w miłości Chrystusa. Jest 
to szczególnie widoczne u Ojców Kościoła. Św. Hieronim, wielki „miłośnik” 
słowa Bożego, zapytywał: „Czyż można żyć bez znajomości Pisma świętego, 
za którego pośrednictwem uczymy się poznawać samego Chrystusa, będącego 
życiem ludzi wierzących?” Św. Hieronim był w pełni świadomy, że Biblia jest 
narzędziem, „za którego pomocą Bóg codziennie przemawia do wiernych”. I tak 
dawał on rzymskiej matronie Lecie następujące rady co do wychowania córki: 
„Upewnij się, że codziennie uczy się jakiegoś fragmentu Pisma świętego…  Po 
modlitwie niech oddaje się czytaniu, a po czytaniu modlitwie… Niech zamiast 
klejnotów i szat jedwabnych umiłuje Boże Księgi”. Biorąc przykład z wielkiego 
świętego, który poświęcił życie studiowaniu Biblii i dał Kościołowi jej przekład 
łaciński zwany Wulgatą oraz z wszystkich świętych, których życie duchowe było 
skupione wokół spotkania z Chrystusem, na nowo starajmy się zgłębiać Słowo, 
które Bóg dał Kościołowi. W ten sposób będziemy mogli dążyć do „wysokiej 
miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego”, do czego zachęcał papież Jan Paweł 
II na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, które karmi się nieustannie 
słuchaniem słowa Bożego.

124. Dlatego przypominam wszystkim chrześcijanom, że naszą osobistą  
i wspólnotową więź z Bogiem pogłębia znajomość słowa Bożego... Do każdego 
Pan mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi 
otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. Niech więc każdy 
nasz dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem 
Ojca, które stało się ciałem: On jest na początku i na końcu, i „wszystko w Nim 
ma istnienie”. Uciszmy się, by słuchać słowa Pańskiego i nad nim medytować, 
ażeby dzięki skutecznemu działaniu Ducha Świętego nadal mieszkało i żyło w nas 
przez wszystkie dni naszego życia i do nas mówiło. Tak właśnie Kościół wciąż się 
odnawia i odmładza dzięki słowu Pańskiemu, które trwa na wieki . 

 ¾ Podzielmy się spostrzeżeniami
1. Jakie wezwanie możemy wyczytać z podanych tekstów?  
2. Co daje słuchanie słowa Bożego? 

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie: 

Jak roślina nie może żyć bez wody i słońca, tak chrześcijanin nie może żyć bez 


