
 

Krąg liturgiczny, rok A              Spotkanie 5      Rok III 

V Niedziela zwykła 
 

Celem jest próba zrozumienia, kiedy człowiek staje się światłem dla świata, odkrycie 

tych postaw ludzkich, które Pismo święte określa jako niesienie światła oraz 
odróżnienie tych postaw od „błyszczenia”. 

I Bóg mówi do swojego ludu 

 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę: 

I czytanie: Iz 58,7-10  

II czytanie: 1 Kor 2, 1-5 

Ewangelia: Mt 5, 13-16  

       

● Jak Chrystus nazywa swoich uczniów? 

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

● W jaki sposób chrześcijanie pełnią rolę światła: co ludzie mają 

widzieć i kogo chwalić? 

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

● Jakie czyny ludzkie pierwsze czytanie nazywa świeceniem światła, 

czyli świeceniem?  

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

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

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

 

● Jaką postawę św. Paweł nazywa „błyszczeniem”? Jak według niego 

przedstawia się postawa przeciwna? 

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

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

II Bóg mówi do mnie 

● Które z dobrych czynów wymienionych w pierwszym czytaniu są 

szczególnym dla mnie wyzwaniem?  

● Jak mogę dzisiaj, w obecnych warunkach społecznych, spełniać 

uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy? 

III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 

Odpowiedź modlitwy 

W Namiocie Spotkania poproszę o ducha służby wobec innych ludzi, aby 

moje czyny chwaliły Ojca, który jest w niebie.  

Różaniec: Tajemnica Niesienia Krzyża (Chrystus podjął najdoskonalej czyn 

miłości wobec ludzi – oddanie życia – i dlatego stał się światłem świata). 

 

Odpowiedź służby (uczymy się pisać komentarze).  

Ogólne wiadomości na temat komentarzy 

1.Komentarze, zwane często wprowadzeniami, za pomocą objaśnień 

i pewnych pouczeń wprowadzają wiernych w liturgię i przygotowują ich do 

lepszego jej zrozumienia. 

2.Uwagi podawane przez komentatora powinny być starannie przygotowane, 

zwięzłe i jasne oraz nie powinny zawierać nakazów. 

3. Komentarze powinny przybliżać temat celebracji i, jak ich jest więcej, 

ukazywać, jak dany temat jest  wyrażany w poszczególnych momentach (tzn. 

wszystkie komentarze powinny mieć jedną myśl główną). 

4.  Podczas pełnienia swej funkcji komentator stoi w odpowiednim do tego 

miejscu, mając przed sobą wiernych, ale nie na ambonie. 

5. Wprowadzenia mogą zasadniczo występować w następujących momentach 

liturgii: 

a) na wstępie, po pozdrowieniu (tzw. słowo wstępne) 

b) na zakończenie, przed „Pan z wami” 

c) przed czytaniami 

d) przed darami - gdy ma miejsce procesja z darami 

e) przed Modlitwą Eucharystyczną (tzn. przed dialogiem Prefacji) 

f) przed Liturgią Uczty (po Wielkiej Doksologii). 

6. Nowe przepisy Mszału Rzymskiego dają również możliwość zmiany 

niektórych formuł w Mszale określanych jako wezwania, jednak zasadniczo 

ich wypowiadanie należy do celebransa. Zaliczamy do nich wezwanie do 

aktu pokuty, do Modlitwy Pańskiej, do znaku pokoju. 

 

Przyjrzę się komentarzom wygłaszanym w mojej parafii. Jako moje 

przygotowanie do pisania komentarzy sformułuję tematy celebracji 

niedzielnych odbywających się do następnego spotkania. 

 


