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Liturgia słowa – dialog Boga
z Kościołem

Często rozmawiasz z rodzicami i kolegami, czyli prowadzisz dialog. Również
Bóg, chce z nami rozmawiać.
Pan Jezus pragnie, abyśmy nie tylko słuchali słowa Bożego, ale przede
wszystkim chcieli je wypełniać. Gdy Bóg mówi do nas we Mszy Świętej, Kościół,
cała wspólnota, przyjmuje postawę Maryi:
– z miłością słucha słowa Bożego,
– z uwagą rozważa je w sercu,
– odpowiada na nie radosnym śpiewem,
– z gorliwością zachowuje to słowo.
Przeczytaj, co Pan Jezus mówi o tych, którzy słuchają słów Boga:

Błogosławieni ci,
którzy słuchają
słowa Bożego i go
przestrzegają.
(Łk 11,28)
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Liturgia słowa

Zapamiętaj
Liturgia słowa to:
1. Pierwsze czytanie –
Stary Testament.
2. Psalm.
3. Drugie czytanie –
Nowy Testament.
4. Śpiew „Alleluja”.
5. Ewangelia.
6. Homilia.
7. Wyznanie wiary.
8. Modlitwa powszechna.

W czasie liturgii słowa mówi do nas
sam Bóg, który zaprasza nas do dialogu.
W pierwszym czytaniu usłyszysz słowa ze Starego Testamentu, mówiące o ludziach i wydarzeniach z czasów przed
przyjściem Jezusa. Na końcu czytania
usłyszysz: „Oto słowo Boże”. Odpowiedz: „Bogu niech będą dzięki”.
Następnie śpiewany jest psalm. Drugie
czytanie pochodzi z Nowego Testamentu
i opowiada o życiu pierwszych chrześcijan.
Następnie śpiewamy Alleluja, czyli
Chwała Panu. Po śpiewie przygotowujemy
się do wysłuchania fragmentu Ewangelii.
Na wezwanie księdza „Słowa Ewangelii
według Świętego Mateusza (albo Marka,
Łukasza, Jana) odpowiadamy: „Chwała
Tobie Panie”.
Jednocześnie kreślimy małe krzyżyki:
– na czole, aby dobrze zapamiętać i zrozumieć słowa Jezusa,
– na ustach, aby mówić innym o Jezusie,
– na sercu, aby przyjąć te słowa otwartym
sercem i kierować się nimi w naszym życiu.
Po odczytaniu Ewangelii ksiądz mówi:
„Oto słowo Pańskie”. Odpowiadamy wówczas: „Chwała Tobie Chryste”.

Zastanów się
• Jak słuchasz słowa
Bożego?
• Jak włączasz się w dia
log
z Bogiem przez śpiew
psalmu
i Alleluja?
• Jak się troszc zysz o
to, aby Bożą
naukę wprowadzać
w czyn?
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