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1. UROCZYSTE WNIESIENIE EWANGELIARZA 

(pieśń „Słowa Twych ust”) 

ze świecami i kadzielnicą w towarzyszeniem pieśni: 

„Słowa Twych ust ”i umieszczenie Ewangeliarza na ołtarzu 

(lub pulpicie) 

 

2. PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW I WPROWADZENIE 

DO CELEBRACJI 

(przez celebransa lub inną osobę) 

 

3. AKT POKUTNY 

JEZUSIE SŁOWO odwieczne, zawsze istniejące  

– Zmiłuj się nad nami.  

JEZUSIE SŁOWO wychodzące z ust samego Boga 

– Zmiłuj się nad nami.  

JEZUSIE SŁOWO, które wzbudza wiarę w Boga żywego 

– Zmiłuj się nad nami.  

JEZUSIE SŁOWO Boga skierowane do człowieka 

– Zmiłuj się nad nami.  

JEZUSIE SŁOWO, które JEST BOGIEM zbawiającym 

– Zmiłuj się nad nami.  

JEZUSIE SŁOWO WCIELONE, narodzone z Maryi Dziewicy 

– Zmiłuj się nad nami.  

(Celebrans: Niech się zmiłuje nad nami…) 
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4. WYGŁOSZENIE FRAGMENTÓW PISMA ŚW. (J 14, 27; 

2TES 3, 16A) I PRZEKAZANIE SOBIE NAWZAJEM 

„POKOJU CHRYSTUSA” 

(jeżeli jest to możliwe – każdy każdemu) 

 

W Ewangelii św. Jana (J 14, 27) Pan Jezus mówi do nas takie 

słowa: 

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 

świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 

lęka!” 

 

A św. Paweł apostoł w drugim liście do Tesaloniczan 

(2Tes 3, 16a) modli się o pokój dla nas: 

„A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na 

wszelki sposób!” 

 

(Zachęta prowadzącego nabożeństwo do przyjęcia 

i przekazania znaku pokoju).  
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5. KOMENTARZE O PIŚMIE ŚWIĘTYM 

(teksty komentarzy do wyboru i pieśni znajdują się w Aneksie) 

 

a) Święty Cezary z Arles o Piśmie świętym.  

 

Pieśń „Słowa Twych ust” (I zwrotka).  

 

b) Święci i komentatorzy o Piśmie świętym.  

 

Pieśń „Słowa Twych ust” (II zwrotka).  

 

c) Katechizm Kościoła Katolickiego o Piśmie świętym.  

 

Pieśń „Słowa Twych ust” (III zwrotka).  
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6. I CZYTANIE (NE 8, 1-8) 

 

Czytanie z księgo Nehemiasza 

 

Wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed 

Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł 

księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. 

Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz 

Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede 

wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, 

którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do 

placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do 

południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy 

rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które 

zrobiono w tym celu. Obok niego stanął po prawicy: Mattitiasz, 

Szema, Anajasz, Uriasz, Chilkiasz i Maasejasz; a po lewicy: 

Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Chaszum, Chaszbaddana, 

Zachariasz i Meszullam.  

Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu - znajdował się 

bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się 

podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały 

lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: «Amen! Amen!» 

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, 

z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.  

 

Oto Słowo Boże! 
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7. PSALM (PS 119) 

 

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem 

 

89 Twoje słowo Panie jest wieczne * 

niezmienne jak niebiosa.  

90 Twoja wierność przez pokolenia * 

umocniłeś ziemię by trwała 

 

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem 

 

91 Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków * 

bo wszelkie rzeczy Ci służą.  

130 Poznanie Twoich słów oświeca * 

i naucza niedoświadczonych.  

 

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem 

 

8. II CZYTANIE (DZ 8, 25-35, 40) 

 

Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich 

 

Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się 

w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu 

wioskach samarytańskich. «Wstań i idź około południa na 

drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta» - 

powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy 
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przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski 

urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej 

skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 

«Podejdź i przyłącz się do tego wozu!» - powiedział Duch do 

Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka 

Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» - zapytał. A tamten 

odpowiedział: «Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie 

wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.  

A czytał ten urywek Pisma:  

Prowadzą Go jak owcę na rzeź,  

i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą,  

tak On nie otwiera ust swoich.  

 W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności.  

Któż zdoła opisać ród Jego?  

Bo Jego życie zabiorą z ziemi.  

 «Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» 

- zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego [tekstu] 

Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. A Filip znalazł 

się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł 

do Cezarei.  

 

Oto Słowo Boże! 
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9. AKLAMACJA „ALLELUJA” (1TES 2, 13) 

 

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

Przyjmijcie Słowo Boże nie jako słowo ludzkie,  

Ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.  

 

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

10. EWANGELIA (MK 16, 9-20) 

 

Słowa Ewangelii według św. Marka.  

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy 

dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, 

z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła 

to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. 

Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli 

wierzyć.  

Potem ukazał się w innej postaci dwóm z nich na drodze, gdy 

szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też 

nie uwierzyli.  

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, 

i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy 

widzieli Go zmartwychwstałego.  

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
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zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, 

którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe 

duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże 

brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 

szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».  

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł 

po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, 

a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które 

jej towarzyszyły.  

Oto Słowo Pańskie! 

 

11. HOMILIA 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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12. WYZNANIE WIARY W ZBAWCZE SŁOWO BOŻE – 

JEZUSA CHRYSTUSA SŁOWO WCIELONE  

(opracowane na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego; 

może mieć formę pytań: Czy wierzysz…?) 

 

1. Wierzę, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Słowem Boga 

Ojca, który przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się 

człowiekiem- Słowem Wcielonym (KKK nr 101, 466).  

2. Wierzę, że Jezus Chrystus jest jednym Słowem Pisma 

Świętego (KKK nr 102).  

3. Wierzę, że Bóg przez wszystkie słowa Pisma Świętego 

wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, 

w którym wypowiada się cały w Jezusie Chrystusie, Słowie 

Wcielonym (KKK nr 102, 134).  

4. Wierzę, że Bóg poprzez natchnione księgi Pisma Świętego, 

kieruje swoje Słowo do każdego człowieka i prowadzi 

z nim dialog (KKK nr 104).  

5. Wierzę, że Bóg jest Autorem Pisma Świętego, które zostało 

spisane pod natchnieniem Ducha Świętego przez ludzi, 

którymi się posłużył, by przekazali na piśmie to wszystko 

i tylko to, co On sam chciał przekazać w bezbłędnej 

prawdzie dotyczącej zbawienia każdego człowieka 

w Jezusie Chrystusie, Słowie Wcielonym (KKK nr 109, 106, 

136).  
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6. Wierzę, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, 

spisanym i milczącym, ale dynamicznym, nie martwą 

literą, tylko Słowem Wcielonym i żywym a jego 

zrozumienie dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu (KKK 

nr 135, 108).  

7. Wierzę, że nieznajomość Pisma Świętego jest 

nieznajomością Chrystusa, Słowa Wcielonego (KKK nr 133).  

8. Wierzę, że Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. 

Pierwszym i ostatecznym interpretatorem Pisma Świętego 

jest Kościół, któremu Bóg przekazał posłannictwo 

strzeżenia i wyjaśniania Objawienia Bożego, zawartego 

w Piśmie Świętym, Słowie Bożym (KKK nr 110, 113, 119).  

9. Wierzę, że Ewangelia jest sercem całego Pisma Świętego, 

świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, Jezusa 

Chrystusa, Odkupiciela wszystkich ludzi. Wierzę w jedność 

Starego i Nowego Testamentu jako Objawienia Bożego - 

prawdziwego Słowa Bożego (KKK nr 121, 125, 128, 129, 

140).  

10. Przyjmuję kanon natchnionych ksiąg dany Kościołowi 

wyrażony w 46 księgach Starego Testamentu i 27 księgach 

Nowego Testamentu (KKK nr 138).  

11. Wierzę, że jeżeli jest czytane Pismo Święte w Kościele- 

wśród ludu Bożego (zebranego w Imię Jezusa Chrystusa), 

to On sam – Jezus Chrystus- Słowo Wcielone przemawia 

do wszystkich zebranych i każdego z osobna 

w natchnionych słowach Pisma Świętego (KKK nr 1088).  
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12. Wierzę, że karmienie się Słowem Bożym jest 

utwierdzaniem wiary, pokarmem duszy, źródłem czystym 

życia duchowego, wprowadzającego do życia wiecznego 

(KKK nr 141, 131).  

 

13. MODLITWA POWSZECHNA 

 

1. Módlmy się o wiarę w obecność Jezusa Chrystusa 

w zbawczym Słowie Bożym – Piśmie świętym. Ciebie 

prosimy… 

2. Módlmy się o wiarę, że Pismo święte jest natchnione przez 

samego Ducha Świętego. Ciebie prosimy… 

3. Módlmy się o wiarę w ustny przekaz Słowa Bożego, zanim 

ono zostało jeszcze spisane przez natchnionych przez Boga 

ludzi. Ciebie prosimy… 

4. Módlmy się za Kościół św. i jego Pasterzy, by przekazywali 

i tłumaczyli zbawcze Słowo Boże. Ciebie prosimy… 

5. Módlmy się o powołania do kapłaństwa, diakonatu, 

i do pracy misyjnej, aby Słowo Chrystusa było głoszone 

wszystkim ludziom na całej ziemi. Ciebie prosimy… 

6. Módlmy się o wiarę w bezbłędność i prawdę Objawienia 

Bożego – Pisma świętego, poprzez które Bóg przekazuje 

człowiekowi swoje zbawcze Słowo. Ciebie prosimy… 

7. Módlmy się o łaskę odkrywania Tajemnicy Boga ukrytej 

w Słowie Bożym oznajmiającym Jego świętą wolę. Ciebie 

prosimy… 
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8. Módlmy się o łaskę słuchania i rozumienia Słowa Bożego. 

Ciebie prosimy… 

9. Módlmy się o łaskę odwagi głoszenia Słowa Bożego 

wszystkim ludziom. Ciebie prosimy… 

10. Módlmy się o łaskę modlenia się Słowem Bożym. Ciebie 

prosimy… 

11. Módlmy się o łaskę doświadczenia Żywego Słowa Bożego 

w swoim życiu. Ciebie prosimy… 

12. Módlmy się o łaskę uobecniania Żywego Słowa Bożego 

podczas jego przepowiadania ludziom. Ciebie prosimy… 

13. Módlmy się za uczestników tego nabożeństwa by wzrastali 

w słuchaniu i głoszeniu Słowa Wcielonego – Jezusa 

Chrystusa. Ciebie prosimy… 

 

Pieśń „Słowa Twych ust” (III zwrotka).  

 

14. MODLITWA UWIELBIENIA JEZUSA CHRYSTUSA – 

SŁOWA WCIELONEGO.  

 

Po każdym wezwaniu powtarzamy:  

Uwielbiamy Cię Jezu Chryste – Słowo Wcielone! 

 

Wezwania:  

1. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w Objawieniu Bożym - 

Piśmie świętym.  

2. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w charyzmacie natchnienia 

biblijnego.  
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3. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w ustnym przekazie Słowa 

Bożego zanim jeszcze ono zostało spisane.  

4. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w bezbłędności i Prawdzie 

Słowa Bożego.  

5. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w misterium treści Słowa 

Bożego.  

6. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w zjednoczeniu bosko-

ludzkim Słowa Bożego.  

7. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w ukrytym sensie Słowa 

Bożego.  

8. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste we wszystkich 

tłumaczeniach-przekładach na języki narodowe Słowa 

Bożego.  

9. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w modlitwie Twoim Słowem 

Bożym.  

10. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste we wszystkich głosicielach 

twojego Słowa Bożego.  

11. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w tym nabożeństwie ku czci 

twego Słowa Bożego.  

12. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w kanonie Słowa Bożego.  

13. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w uobecnianiu Twego Słowa 

Bożego wśród Twojego ludu.  

14. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste w objawianiu mocy zbawczej 

Twego Słowa Bożego.  

15. Uwielbiamy Cię Jezu Chryste – Słowo Wcielone narodzone 

z Maryi Dziewicy.  
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Pieśń „Słowa Twych ust” (IV zwrotka).  

 

15. OGŁOSZENIA / INFORMACJE 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

16. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZNAKIEM KSIĘGI PISMA 

ŚWIĘTEGO 

 

Śpiew do wyboru (teksty w aneksie):  

− „Słowa Twych ust”,  

− „Niechaj z nami będzie Pan”,  

− „Idźcie na cały świat”.  
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ANEKS (MATERIAŁY DO WYBORU) 

 

Ad 5a.  

 

Św. Cezary z Arles o Piśmie świętym: 

 

Ten kto często Pismo Boże czyta, albo z czytanego słucha – 

z Bogiem rozmawia.  

 

Pytam was bracia i siostry, powiedzcie mi, jak wam się wydaje, 

co jest ważniejsze: SŁOWO BOŻE czy CIAŁO CHRYSTUSA? 

Jeżeli chcecie odpowiedzieć zgodnie z prawdą, czyż nie to 

musicie przyznać, że SŁOWO BOŻE nie jest mniej ważne niż 

CIAŁO CHRYSTUSA. Dlatego tak wielką troskę zachowujemy, 

aby wtedy, gdy udzielane jest nam CIAŁO CHRYSTUSA, nic 

z niego nie upadło z naszych rąk na ziemię. Taką samą troskę 

zachowujmy, aby SŁOWO BOŻE, które jest nam podawane nie 

zostało wyrwane z naszego serca, gdy myślimy lub mówimy 

o czymś innym, bo taką samą winę poniesie ten, kto zaniedbuje 

słuchania SŁOWA BOŻEGO, jak ten, który dopuszcza, by przez 

jego niedbalstwo CIAŁO CHRYSTUSA upadło na ziemię.  

 

Światłem bowiem dla duszy i pokarmem dającym wieczność 

jest nie co innego, jak SŁOWO BOŻE, bez którego dusza nie 

może widzieć, ani żyć. Jak nasze ciało umiera bez pokarmu, tak 

nasza dusza gaśnie, jeżeli nie przyjmuje SŁOWA BOŻEGO.  
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Na ile możemy głośmy SŁOWO BOŻE nie tylko w większe 

uroczystości, lecz i przy okazjach, każdą niedzielę, a i nie tylko 

w kościele, ale – jak to już raz wyraziłem – przy posiłku 

odczytujcie fragment z BOŻYCH PISM i w czasie rozmowy, 

posiedzeń, w drodze i gdziekolwiek będziemy, odrzućmy 

głupie bajki i uszczypliwe żarty, chętnie zasiewajmy SŁOWO 

BOŻE w sercach wierzących i niewierzących, abyśmy w ten 

sposób zasłużyli na zebranie z dobrej roli plonu stokrotnego 

i sześćdziesięciokrotnego lub przynajmniej trzydziesto-

krotnego… Ilekroć zaniedbuje się wam głoszenie SŁOWA 

BOŻEGO, wówczas nie czekajcie, kiedy wam znowu będziemy 

je głosić, ale sami wprost domagajcie się tego od nas stanowczo 

i z upragnieniem, jako rzeczy wam prawnie należnej.  

 

Światłem bowiem dla duszy i pokarmem dającym wieczność 

jest nie co innego, jak SŁOWO BOŻE, bez którego dusza nie 

może widzieć, ani żyć. Jak nasze ciało umiera bez pokarmu, tak 

nasza dusza gaśnie, jeżeli nie przyjmuje SŁOWA BOŻEGO.  

 

Na ile możemy głośmy SŁOWO BOŻE nie tylko w większe 

uroczystości, lecz i przy okazjach, każdą niedzielę, a i nie tylko 

w kościele, ale – jak to już raz wyraziłem – przy posiłku 

odczytujcie fragment z BOŻYCH PISM i w czasie rozmowy, 

posiedzeń, w drodze i gdziekolwiek będziemy, odrzućmy 

głupie bajki i uszczypliwe żarty, chętnie zasiewajmy SŁOWO 

BOŻE, sercach wierzących i niewierzących, abyśmy w ten 

sposób zasłużyli na zebranie z dobrej roli plonu stokrotnego 
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i sześćdziesięciokrotnego lub przynajmniej trzydziesto-

krotnego. Ilekroć zaniedbuje się wam głoszenie SŁOWA 

BOŻEGO, wówczas nie czekajcie, kiedy wam znowu będziemy 

je głosić, ale sami wprost domagajcie się tego od nas stanowczo 

i z upragnieniem, jako rzeczy wam prawnie należnej.  

 

Ad 5b. 

 

Święty Jan Bosko o Piśmie Świętym: 

 

Ewangelia to najdoskonalsza Księga święta, bo zawiera życie, 

nauczanie i cnoty oraz cuda naszego boskiego Zbawiciela 

Jezusa Chrystusa.  

 

Wzniosłość i świętość nauki Pisma Świętego, która jest tak 

czysta i tak doskonała, że Bóg tylko może być jej Autorem.  

 

W Piśmie Świętym są jasne polecenia, których Bóg nakazuje, 

aby słuchać Jego Świętego Słowa.  

 

Szukajcie świadectw o tym, co wyraża Pismo Święte, zwłaszcza 

na temat wydarzeń i Słów naszego Pana Jezusa Chrystusa.  

 

Wierni potrzebują Słowa Bożego jak chleba życia. Pokarm 

i pożywienie naszej duszy stanowi Słowo Boga. Słowo Boże jest 

światłem, bo oświeca człowieka, kieruje go w wierze, 

w działaniu i miłości.  
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Tymczasem my z sercem przepełnionym wdzięcznością 

względem Boga, który się ważył, by pouczać nas osobiście 

przez Święte Księgi, pełni szacunku czytamy je przekonani 

o zawartym w nim Jego Słowie, o nieomylności Jego 

niebiańskiej nauki.  

 

Św. Jan Bosko, gdy cytował Pismo Święte, to najpierw mówił: 

„Bóg mówi…”, „Duch Święty powiedział…” (taką miał wiarę, 

że to sam Bóg przemawia w Słowie Bożym).  

 

Zbawiciel nie mówi: błogosławieni, którzy czytają lub 

wyjaśniają Słowo Boże, ale błogosławieni, którzy przychodzą 

Go słuchać. ( to znaczy pełnić, wypełniać w czynie).  

 

Pan wzywa cię do słuchania Jego Świętego Słowa i daje nam 

znakomitą możliwość otrzymania Jego łaski 

i błogosławieństwa.  

 

Św. Hieronim o Piśmie świętym: 

 

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.  

 

Ciało Jezusa, to również Jego Ewangelia.  

 

Chleb Pański i Jego Ciało, to Boskie Słowo i niebiańska nauka.  

Słuchamy Ewangelii jak Chrystusa przebywającego wśród nas.  
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Św. Augustyn o Piśmie świętym: 

 

Słuchania Słowa Bożego, to karmienie się Chrystusem.  

 

Św. Jan Chryzostom o Piśmie świętym: 

 

Bóg wszystko nam dał, dając nam swojego Syna. Wszystko nam 

objawił ofiarując nam swoje jedyne Słowo.  

 

Św. Grzegorz Wielki  

 

Biblia to list Boga do ludzi.  

 

Św. Cezaria Młodsza o Piśmie świętym: 

 

Nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza 

i ważniejsza niż treść Ewangelii. Rozważajcie i zachowujcie, 

to czego nasz Pan i Nauczyciel Jezus nauczał przez swoje Słowa 

i co wypełnił przez swoje czyny.  

 

Św. Pio o Piśmie świętym: 

 

Jestem przerażony stratami, jakie ponoszą dusze zaniedbujące 

czytanie Pisma świętego  
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Św. Jan Paweł II o Piśmie świętym: 

 

Pismo święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, 

którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam 

wszystkich do jak najbliższych i najczętszych kontaktów ze 

Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego 

uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma 

świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. 

Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to 

medytacja i modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Modlitwa 

inspirowana przez Pismo święte, jest najważniejszą drogą 

rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Módlmy się, aby każdy 

chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał 

się pielgrzymem Pisma świętego, uczył się spożywać każdego 

dnia chleb Słowa Życia.  

 

Papież Benedykt XVI o Piśmie świętym: 

 

Gorliwe czytanie Pisma świętego, któremu towarzyszy 

modlitwa umożliwia tę intymną rozmowę, w której przez 

czytanie człowiek słyszy mówiącego Boga a przez modlitwę 

odpowiada z ufną otwartością serca.  

 

Amelanus, założyciel Dublina w Irlandii, o Piśmie świętym: 

 

Ewangelia jest Chrystusem.  
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Teolog strarożytny Orygenes o Piśmie świętym: 

 

Ewangelię uznaję za Ciało Chrystusa.  

 

Teolog prawosławny Tichon o Piśmie świętym: 

 

Za każdym razem, kiedy czytasz Ewangelię, sam Chrystus 

do ciebie przemawia.  

 

Gdy czytacie, modlicie się do Niego i rozmawiacie z Nim.  

 

Teolog i biblista ks. Wojciech Węgrzyniak: 

  

JEZUS po drodze do Emaus „tłumaczy” Pisma, tak jakby 

przekładał z języka obcego na zrozumiały dla uczniów. Kto 

bowiem nie znajduje w PIŚMIE CHRYSTUSA, ten choćby 

rozumiał każde słowo hebrajskie i greckie, nie rozumie języka 

Pisma, bo jego prawdziwy język, język DUCHA, który PISMO 

natchnął, zawsze prowadzi do CHRYSTUSA.  

Uchroń nas od dwóch błędów, Panie:  

− znajomości Biblii, która nie prowadzi do Chrystusa  

− i niewiary w istnienie języka Ducha Pisma.  
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Ad 5c.  

 

Katechizm Kościoła Katolickiego o Piśmie Świętym: 

 

I. Chrystus – jedyne Słowo Pisma świętego.  

 

KKK 101 

Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, 

przemawia do nich ludzkimi słowami: „Słowa Boże, wyrażone 

językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak 

niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało 

ludzkie, upodobniło się do ludzi”.  

 

KKK 102 

Przez wszystkie słowa Pisma świętego Bóg wypowiada tylko 

jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się 

cały (Por. Hbr 1, 1-3. ): (65, 2763).  

Pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie 

księgi, że to samo Słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich 

świętych pisarzy. To Słowo, które było na początku u Boga, nie 

potrzebuje sylab, ponieważ nie jest zależne od czasu.  

 

KKK 103 

Z tego powodu Kościół zawsze czcił Pismo święte, podobnie 

jak czci Ciało Pana. Nie przestaje ukazywać wiernym Chleba 

życia branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa (1100, 

1184).  



 

- 27 - 

KKK 104 

W Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm 

i swoją moc (Por. tamże, 24. ), ponieważ przyjmuje w nim nie 

tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: Słowo 

Boże (Por. 1 Tes 2, 13. ). „W księgach świętych Ojciec, który jest 

w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi 

z nimi rozmowę”.  

 

II. Natchnienie i prawda Pisma świętego.  

 

KKK 105 

Bóg jest Autorem Pisma świętego. „Prawdy przez Boga 

objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie świętym, 

spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego”.  

 

KKK 107 

Księgi natchnione nauczają prawdy. „Ponieważ wszystko, 

co twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, powinno 

być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy 

zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie 

i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez 

Pismo święte utrwalona dla naszego zbawienia” (Sobór 

Watykański II, konst. Dei verbum, 11. ).  

 

KKK 136 

Bóg jest Autorem Pisma świętego, ponieważ natchnął jego 

ludzkich autorów; On działa w nich i przez nich. W ten sposób 
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zapewnia nas, że ich pisma bezbłędnie nauczają prawdy 

zbawczej (por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 11. ).  

 

KKK 135 

Pismo święte zawiera słowo Boże, a ponieważ jest natchnione, 

jest prawdziwie słowem Bożym (por. Sobór Watykański II, 

konst. Dei verbum, 24. ).  

 

KKK 108 

Wiara chrześcijańska nie jest jednak „religią Księgi”. 

Chrześcijaństwo jest religią „Słowa” Bożego, „nie słowa 

spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego” 

(św. Bernard z Clairvaux, Homilia super missus est, 4, 11: PL 

183, 86B.). Aby słowa Pisma świętego nie pozostawały martwą 

literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, przez 

Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy "rozumieli 

Pisma" (Łk 24, 45).  

 

III. Duch Święty – „Interpretator” Pisma świętego.  

 

KKK 137 

Interpretacja Pism natchnionych powinna przede wszystkim 

zwracać uwagę na to, co Bóg przez świętych autorów pragnie 

objawić dla naszego zbawienia. "To, co pochodzi od Ducha, nie 

może być w pełni zrozumiane inaczej, jak tylko przez działanie 

tego samego Ducha" (Orygenes, Homiliae in Exodum, 4, 5).  
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KKK 109 

W Piśmie świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. 

Aby dobrze interpretować Pismo święte, trzeba więc zwracać 

uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali 

powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa.  

 

KKK 111 

Ponieważ Pismo święte jest natchnione, istnieje druga zasada 

poprawnej interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez 

której Pismo święte byłoby martwą literą: „Pismo święte 

powinno być czytane i interpretowane w tym samym Duchu, 

w jakim zostało napisane”.  

 

KKK 119 

Albowiem wszystko to, co dotyczy sposobu interpretowania 

Pisma świętego, podlega ostatecznie sądowi Kościoła, który ma 

od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania 

słowa Bożego.  

 

KKK 124 

„Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego 

wierzącego, w pismach Nowego Testamentu znamienitym 

sposobem jest uobecnione i okazuje swoją siłę”.  

Pisma te przekazują nam ostateczną prawdę Objawienia 

Bożego. Ich centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, 

wcielony Syn Boży.  
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IV. Ewangelie.  

 

KKK 125 

Ewangelie są sercem całego Pisma świętego, „są bowiem 

głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, 

naszego Zbawiciela” (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 

18. ).  

 

KKK 139 

Cztery Ewangelie zajmują centralne miejsce, ponieważ ich 

ośrodkiem jest Jezus Chrystus.  

 

V. Pismo święte w życiu Kościoła.  

 

KKK 141 

„Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo 

Ciało Pańskie”. Pismo święte i Ciało Pańskie karmią cale życie 

chrześcijańskie i kierują nim. „Twoje słowo jest lampą dla 

moich stóp i światłem na mojej ścieżce”.  

 

KKK 131 

„Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla 

Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła 

utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym 

i stałym życia duchowego”. „Wierni Chrystusowi powinni mieć 

szeroki dostęp do Pisma świętego”.  
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KKK 132 

„Niech przeto studium Pisma świętego będzie jakby duszą 

teologii świętej. Tymże słowem Pisma świętego żywi się 

również korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa 

słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie 

chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna winna mieć 

szczególne miejsce”.  

 

KKK 133 

Kościół „usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych... 

aby przez częste czytanie Pisma świętego nabywali najwyższą 

wartość poznania Chrystusa Jezusa (Flp 3, 8). ‹‹Nieznajomość 

Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa›› (św. 

Hieronim)”.  
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Pieśń „Słowa Twych ust” 

 

Słowa, Słowa Twych ust      

Są pokarmem dla duszy mej!     

 

I: Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa  

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Słowo Pana, które trwa na wieki 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

 

Słowa, Słowa Twych ust  

Są pokarmem dla duszy mej!  

 

II: Słowo Pana, to jest miecz Ducha 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Słowo Pana jest żywe i skuteczne 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Słowo Pana jest jak miecz obosieczny 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę 

− jest pokarmem dla duszy mej.  
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Słowa, Słowa Twych ust  

Są pokarmem dla duszy mej!  

 

III.  Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Słowo Pana jest dla serca ukojeniem 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Słowo Pana pokrzepia strudzonego 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

 

Słowa, Słowa Twych ust  

Są pokarmem dla duszy mej!  

 

IV: Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

Wypełnij na ziemi Swoje Słowo 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo! 

− jest pokarmem dla duszy mej.  

 

Słowa, Słowa Twych ust  

Są pokarmem dla duszy mej!  
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Niechaj z nami będzie Pan 

 

Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja!   

niech obroną będzie nam, Alleluja!   

  Jego Słowo zawsze trwa, Alleluja!  

  wieczną prawdę w sobie ma, Alleluja! 

Chcemy zgłębiać Słowa treść, Alleluja!  

Braciom je radośnie nieść, Alleluja!  

  Chcemy Nim na co dzień żyć, Alleluja!  

  i w przyjaźni z Bogiem być, Alleluja!  

Źródło życia, Panie nasz, Alleluja! 

Ty nam wieczne życie dasz, Alleluja! 

  Prowadź wśród zawiłych dróg, Alleluja! 

  w Trójcy Świętej jeden Bóg, Alleluja! 

 

Idźcie na cały świat 

 

Ref. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.  

 

Żniwo wprawdzie wielkie,  

ale robotników mało.  

Proście więc Pana żniwa,  

żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.  

 

Ref. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.  
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Nie wyście Mnie wybrali,  

Ale Ja was wybrałem 

I przeznaczyłem was na to,  

Abyście szli i owoc przynosili.  

 

Ref. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.  

 

To wam przykazuję,  

abyście się wzajemnie miłowali.  

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi,  

Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.  

 

Ref. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.  

 

Jak Ojciec mnie posłał,  

tak i Ja was posyłam.  

Weźmijcie Ducha Świętego,  

i bądźcie moimi świadkami, aż po krańce ziemi.  

 

Ref. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.  

 

 


