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2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
 

Celem jest rozważenie prologu Ewangelii św. Jana, zastanowienie się nad istotą i rolą 
Słowa pochodzącego od Boga oraz sposobami, w jakie możemy przyjąć Słowo Boga. 

 

I Bóg mówi do swojego ludu 

 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę: 

I czytanie: Syr 24, 1-2. 8-12 

II czytanie: Ef 1, 3-6. 15-18 

Ewangelia: J 1, 1-18 (krótsza J 1, 1-5. 9-14) 

 

 

● Na początku czego było Słowo? Którą Osobę Bożą Jan Ewangelista 

nazywa Słowem? Jaką rolę spełniło Słowo przy stworzeniu świata?  

(J 1, 1-3; Syr 24, 9) 

.......................................................................................................................... 

● W jaki sposób Mądrość zamieszkała na ziemi? W jakim narodzie 

zamieszkała? (Syr 24, 8. 10-12) 

.......................................................................................................................... 

● W jakiej postaci Mądrość była obecna w narodzie wybranym?        

W jakiej postaci Słowo odwieczne zamieszkało między nami? 

……………………………………………………………………………….. 

● Jaką obietnicę otrzymują ci, którzy przyjęli Słowo i wierzą w Nie?  

.......................................................................................................................... 

 

II Bóg mówi do mnie 

 

● Jak ludzie, wśród których żyję, traktują Słowo Boże?  

● Jak ja przyjmuję Słowo Boże, czy wierzę Mu? 

● Jak mój stosunek do Słowa Bożego przekłada się na moje życie? 
 

 

 

III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 

Odpowiedź modlitwy 

W Namiocie Spotkania wyrażę Bogu wdzięczność za posłane do nas przez 

Niego Słowo. 

Różaniec: tajemnica Narodzenia Słowa Bożego jako człowieka 

 

Odpowiedź służby (uczymy się pisać Modlitwę wiernych) 

 

Odpowiedzi na Modlitwę powszechną 

1. Po każdym wezwaniu zgromadzenie wiernych wznosi do Boga modlitwę. 

Udział wiernych może zaznaczyć się w rozmaity sposób: 

a) Zgromadzenie odpowiada krótką aklamacją, taką samą w ramach 

jednej modlitwy powszechnej, np. „Wysłuchaj nas Panie”, lub innym 

zdaniem zainspirowanym przez czytania czy myśl ogólną tekstów. 

b) Zgromadzenie może również po każdym wezwaniu modlić się 

w milczeniu, podobnie jak to się dzieje w Wielki Piątek. 

c) Wierni mogliby też odmawiać dłuższą formułę błagalną, aby jednak 

ta forma modlitwy nie była nużąca, trzeba zmieniać teksty 

odpowiedzi, a wierni musieliby je mieć w rękach. Dlatego ta forma 

nie nadaje się do masowego użytku. 

d) Można też łączyć drugą formę z pierwszą. Po każdym wezwaniu 

następuje chwila milczenia, a po niej diakon lub ministrant przez 

krótkie wezwanie wywołuje odpowiedź wiernych. 

2. Ponieważ jest to modlitwa wszystkich wiernych, nie mogą odpowiadać na 

wezwania tylko sami ministranci czy chór. 

 

Napiszę Modlitwę wiernych na omawianą niedzielę. Zaproponuję odpowiedź 

wiernych opartą na czytaniach lub temacie celebracji. Obie zaprezentuję 

grupie na spotkaniu. 

 

 


