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II Niedziela Wielkiego Postu 
 

Celem jest ukazanie tekstu ewangelicznego o Przemienieniu Pańskim w oprawie innych 

czytań i rozpoznanie związku między światłem Chrystusowym, które widzimy w fakcie Jego 

Przemienienia na górze Tabor, a naszym powołaniem. 
 

I Bóg mówi do swojego ludu 
 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę: 

I czytanie: Rdz 12, 1-4a  

II czytanie: 2 Tm 1, 8b-10 

Ewangelia: Mt 17,1-9 

Każde powołanie człowieka ma swój początek w odkryciu i przyjęciu 

jakiegoś wewnętrznego światła. 

● Co św. Paweł mówi do Tymoteusza na temat wezwania Bożego i 

oświecenia?  

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

Światło towarzyszące samemu wezwaniu Boga nie zawsze świeci tak samo 

intensywnie. 

● Jak to wyglądało w życiu Abrahama i Apostołów? 

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

● Jakie wezwanie u słyszał Abraham, a jakie Apostołowie? 

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

●  Jak wygląda życie chrześcijanina i skąd otrzymuje on moc do 

podejmowania wszystkich trudów na podst. 2 czytania? 

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

II Bóg mówi do mnie 
 

● Czy, a jeśli tak, to kiedy, przeżywałem moment oświecenia i 

osobistego wezwania? 

● Jakie znaki wskazują na to, że mnie Bóg powołał do swojego ludu? 

● Co jest moją „ziemią rodzinną”, którą należy porzucić, jakie 

przyzwyczajenia czy złe nawyki? 

● Na ile moje życie jest odpowiedzią na wezwanie Boga: „Jego - 

mojego Syna - słuchajcie? 
III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 

Odpowiedź modlitwy 

Modlitwa o moc Bożą w podejmowaniu trudów chrześcijańskiego życia. 

Różaniec: Tajemnica Modlitwy w Ogrójcu (Chrystus szuka woli Ojca i 

przyjmuje ją w całości, wyraża gotowość wypełnienia) 

Odpowiedź służby (uczymy się pisać komentarze). 

Komentarz na rozpoczęcie Mszy św. 

Komentarz ten może nastąpić po pozdrowieniu wstępnym. Ma on za zadanie 

wprowadzenie w przeżywanie całej liturgii tu i teraz sprawowanej. Dlatego 

treść tego wprowadzenia, oprócz myśli na temat gromadzenia się na liturgię, 

powinna zawierać krótkie lecz wyraźne rozwinięcie tematu liturgii, jaki będzie 

się przewijał przez całą akcję liturgiczną. 

Komentarz do czytań 

Układając ten komentarz należy zwrócić uwagę, że nie jest to streszczenie 

czytań, które za chwilę będą czytane w całości, ani tym bardziej homilia czy jej 

skrót. Jego rolą jest nastawienie uczestników liturgii na słuchanie. Czasami 

trzeba wskazać na tę myśl w czytaniach, którą uczestnicy powinni szczególnie 

zauważyć. Zdarza się też, że trzeba wyjaśnić jakieś niezrozumiałe miejsce 

przed czytaniem, aby słuchanie mogło być w pełni owocne.                                                                                                                                            

Komentarz ten nie powinien powtarzać tych samych myśli i sformułowań, 

które zawarte są we wprowadzeniu ogólnym do Mszy św. Trzeba więc 

umiejętnie podzielić problematykę na tę, która powinna znaleźć się we 

wprowadzeniu ogólnym, i tę przed czytaniami. 

Komentarz przed procesją z darami 

Jest to komentarz mający na celu wprowadzenie do obrzędu przygotowania 

darów albo do Liturgii Eucharystycznej. W komentarzu tym wyjaśniamy np. 

znaczenie innych darów niż chleb i wino, jeśli będą niesione w procesji 

z darami. 

Komentarz do Modlitwy Eucharystycznej 

Wprowadzenie to odnosi się do całej Modlitwy Eucharystycznej, czyli od 

Prefacji do „Amen” przed „Ojcze Nasz”, ponieważ sama modlitwa nie 

powinna być niczym przerywana. W komentarzu tym można zapowiedzieć, 

która Modlitwa Eucharystyczna będzie użyta, a przede wszystkim należy 

podać powody, szczególne motywy wyrażenia wdzięczności Bogu Ojcu za 

ofiarę Syna. 

Napiszę wymienione powyżej komentarze do Mszy na najbliższą niedzielę. 



 



 Krąg liturgiczny, rok A              Spotkanie 6       Rok III 

III Niedziela Wielkiego Postu 
 

Celem jest zwrócenie uwagi na rozpoczynające się w tą niedzielę trzy katechezy 

przygotowujące katechumenów bezpośrednio do przyjęcia chrztu świętego a nas do 
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Katechezy te rozwijają tematy woda, światło, 

nowe życie. Ukazanie symbolu wody i jego znaczenia oraz odczytania symboliki 
określenia „woda żywa” w Ewangelii i jej znaczenia w naszym życiu. 

 

I Bóg mówi do swojego ludu 

 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę: 

I czytanie: Wj 17,3-7 

II czytanie: Rz 5,1-2. 5-8 

Ewangelia: J 4,5-42 

● Gdy Chrystus mówi o „wodzie żywej” jak ja określa? Jak 

samarytanka rozumie tę wypowiedź?  

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

● W oparciu o określenie św. Pawła – na czym polegał grzech 

pierwszych rodziców i pokusy szatana podsuwane Jezusowi na 

pustyni? 

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

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

● Grzech jako nieposłuszeństwo Bogu rodzi się z niewiary: człowiek 

jest przekonany, że nakaz Boży jest skierowany przeciw wolności 

i nie potrafi uwierzyć, że Bóg tylko dla dobra człowieka daje 

nakazy, by go ochronić przed złem, czy to fizycznym, czy 

duchowym. Natomiast postawa przeciwna, jaką ukazuje Chrystus 

w Ewangelii, oparta jest na całkowitym zaufaniu Bogu. 

 

II Bóg mówi do mnie 

 

● Kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu działać w nas? Po czym 

rozpoznajemy, że to czynimy? 

● Kiedy otwieramy się na coraz pełniejsze przyjmowanie darów chrztu 

świetego? Jakie są to dary? 

● Jak możemy sobie wzajemnie pomagać do otwierania się na Ducha 

Świętego? 

 

III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 

Odpowiedź modlitwy 

Różaniec: Tajemnica zesłania Ducha Świetego 

Odpowiedź służby (uczymy się pisać komentarze). 

Komentarz na rozpoczęcie Mszy św. 

Komentarz ten może nastąpić po pozdrowieniu wstępnym. Ma on za zadanie 

wprowadzenie w przeżywanie całej liturgii tu i teraz sprawowanej. Dlatego 

treść tego wprowadzenia, oprócz myśli na temat gromadzenia się na liturgię, 

powinna zawierać krótkie lecz wyraźne rozwinięcie tematu liturgii, jaki 

będzie się przewijał przez całą akcję liturgiczną. 

Komentarz do czytań 

Układając ten komentarz należy zwrócić uwagę, że nie jest to streszczenie 

czytań, które za chwilę będą czytane w całości, ani tym bardziej homilia czy 

jej skrót. Jego rolą jest nastawienie uczestników liturgii na słuchanie. 

Czasami trzeba wskazać na tę myśl w czytaniach, którą uczestnicy powinni 

szczególnie zauważyć. Zdarza się też, że trzeba wyjaśnić jakieś 

niezrozumiałe miejsce przed czytaniem, aby słuchanie mogło być w pełni 

owocne.                                                                                                                                            

Komentarz ten nie powinien powtarzać tych samych myśli i sformułowań, 

które zawarte są we wprowadzeniu ogólnym do Mszy św. Trzeba więc 

umiejętnie podzielić problematykę na tę, która powinna znaleźć się we 

wprowadzeniu ogólnym, i tę przed czytaniami. 

Komentarz przed procesją z darami 

Jest to komentarz mający na celu wprowadzenie do obrzędu przygotowania 

darów albo do Liturgii Eucharystycznej. W komentarzu tym wyjaśniamy np. 

znaczenie innych darów niż chleb i wino, jeśli będą niesione w procesji 

z darami. 

Komentarz do Modlitwy Eucharystycznej 

Wprowadzenie to odnosi się do całej Modlitwy Eucharystycznej, czyli od 

Prefacji do „Amen” przed „Ojcze Nasz”, ponieważ sama modlitwa nie 

powinna być niczym przerywana. W komentarzu tym można zapowiedzieć, 

która Modlitwa Eucharystyczna będzie użyta, a przede wszystkim należy 

podać powody, szczególne motywy wyrażenia wdzięczności Bogu Ojcu za 

ofiarę Syna. 

Napiszę wymienione powyżej komentarze do Mszy na najbliższą niedzielę. 


