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Aby urzeczywistnić tak wielkie dzieło, Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach 

liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej tak w osobie celebrującego, gdyż "Ten sam, który kiedyś ofiarował siebie 
na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów" (Sobór Trydencki, Sesja 22 (17 września 1562 roku): Nauka o 

Najświętszej Ofierze Mszy świętej 2, w: Concilium Tridentinum, Diariorum…, t. 8: Actorum, cz. 5, Friburgi Brisgoviae 1919, 
s. 960), jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny swoją mocą w sakramentach, tak że gdy ktoś 

chrzci, sam Chrystus chrzci (Por. Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana. Homilia 6 (J 1, 32-33), 7, przeł. Wł. 
Szołdrski CSsR, w: Tenże, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, Warszawa 1974, PSP 15, cz. 1, s. 99). Jest 

obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo święte, On sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół 
modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród 

nich" (Mt 18,20). W tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie doznają uświęcenia, 
Chrystus zawsze łączy z sobą swoją umiłowaną Oblubienicę, Kościół, który wzywa swego Pana i przez Niego oddaje 

cześć wiecznemu Ojcu. Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej 
przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka, a 

Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny.

Dlatego każda celebracja liturgiczna jako działanie Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością 

w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna 
inna czynność Kościoła.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej (Sacrosanctum Concilium)
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Pismo Święte ma doniosłe znaczenie w odprawianiu liturgii. Z niego bowiem wyjęte są czytania, które wyjaśnia się w 

homilii, oraz psalmy przeznaczone do śpiewu. Z niego czerpią swe natchnienie i swego ducha prośby, modlitwy i pieśni 
liturgiczne. W nim też trzeba szukać znaczenia czynności i znaków. Stąd też w trosce o odnowienie świętej liturgii, 

jej rozwój i dostosowanie, należy rozbudzić to serdeczne i żywe umiłowanie Pisma Świętego, o którym 
świadczy czcigodna tradycja obrządków wschodnich i zachodnich.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej (Sacrosanctum Concilium)

We Mszy Świętej
51
Aby obficiej zastawić dla wiernych stół słowa Bożego, należy szerzej otworzyć skarbiec biblijny, tak by w 

ustalonym przeciągu lat odczytać wiernym ważniejsze części Pisma Świętego.

W  Liturgii godzin 
92a
czytanie Pisma Świętego ułożyć w ten sposób, aby skarbiec słowa Bożego można było poznać łatwo w szerszym zakresie



Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej (Sacrosanctum Concilium)

35
Dla uwydatnienia wewnętrznego związku między obrzędem i słowem w liturgii:

1. Należy przywrócić w nabożeństwach czytanie Pisma Świętego dłuższe, bardziej urozmaicone i lepiej 
dobrane.

2. Rubryki powinny wskazywać najodpowiedniejsze miejsce do kazania, stanowiącego część 
czynności liturgicznej, jeżeli dany obrzęd je dopuszcza. Bardzo starannie i w należyty sposób należy 

spełniać obowiązek głoszenia kazań. Treść swoją powinny one czerpać przede wszystkim ze źródeł 
Pisma Świętego i liturgii, jako zwiastowanie przedziwnych dzieł Bożych w dziejach zbawienia, czyli 

w misterium Chrystusowym, które zawsze jest w nas obecne i działa, zwłaszcza w obrzędach 
liturgicznych.

3. Należy także usilnie kłaść nacisk na katechezę ściśle liturgiczną, a i podczas wykonywania 
obrzędów, jeżeli zachodzi potrzeba, przewidzieć krótkie pouczenia: ma je podawać – byle w 

odpowiednich momentach – kapłan lub inna osoba kompetentna, w słowach zgodnych z przepisami.
4. Należy zalecać odprawianie świętej liturgii słowa Bożego, w wigilię uroczystych świąt, w 

niektóre dni Adwentu i Wielkiego Postu oraz w niedziele i święta, zwłaszcza w 
miejscowościach, gdzie nie ma kapłana. W takim przypadku niech nabożeństwem kieruje 

diakon lub ktoś delegowany przez biskupa.



Sobór Watykański II, Konstytucja o Objawieniu Bożym (Dei Verbum)

21. Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w 

Liturgii św. nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała 
Chrystusowego. Zawsze uważał i uważa owe Pisma zgodnie z Tradycją świętą, za najwyższe prawidło 

swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują 
niezmiennie słowo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów pozwala rozbrzmiewać 

głosowi Ducha Świętego. Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia 
chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem św. Albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w 

niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś 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. Stąd 
doskonałe zastosowanie ma do Pisma św. powiedzenie: „żywe jest słowo Boże i skuteczne” (Hbr 4,12), 

które „ma moc zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym” (Dz 20,32, por. 1 Tes 2,13).



Sobór Watykański II, Konstytucja o Objawieniu Bożym (Dei Verbum)

25. Konieczną przeto jest rzeczą, by wszyscy duchowni, zwłaszcza kapłani Chrystusowi, i inni, 

którzy, jak diakoni i katechiści, zajmują się prawowicie posługą słowa, dzięki wytrwałej lekturze i 
starannemu studium przylgnęli do Pisma świętego, aby żaden z nich nie stał się „próżnym 

głosicielem słowa Bożego na zewnątrz, nie będąc wewnątrz jego słuchaczem”, podczas gdy 
winien z wiernymi sobie powierzonymi dzielić się ogromnymi bogactwami słowa Bożego, 

szczególnie w liturgii świętej. Również Sobór święty usilnie i szczególnie upomina wszystkich 
wiernych, a zwłaszcza członków zakonów, by przez częste czytanie Pisma świętego nabywali 

„wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa” (Flp 3,8). „Nieznajomość Pisma świętego jest 
nieznajomością Chrystusa”. Niech więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez 

świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez 
odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą i pod opieką pasterzy 

Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają. Niech jednak o 
tym pamiętają, że modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma świętego, by ono było 

rozmową między Bogiem a człowiekiem. Gdyż „do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego 
słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi”.



Słowo Boże i pobożność ludowa

 
87. Słowo Boże przekazywane w Piśmie świętym, strzeżone i głoszone przez nauczanie Kościoła oraz celebrowane w 

liturgii jest uprzywilejowanym i niezastąpionym instrumentem działania Ducha Świętego w życiu kultycznym wiernych.
W słuchaniu słowa Bożego bowiem rodzi się i wzrasta Kościół, lud chrześcijański poznaje Pismo święte i żywi się jego 

duchem (Konstytucja o Objawieniu 25), by potem prawdy wiary w sposób właściwy stosować we własnej pobożności, 
rodzącej się z kontaktu z Bogiem, który zbawia, odradza i uświęca.

W słowie biblijnym pobożność ludowa znajdzie niewyczerpane źródło natchnień, najlepsze wzory modlitwy oraz pełne 
głębi tematy do rozważań. Stały kontakt z Pismem świętym będzie stanowić wskazówkę i kryterium właściwego 

kontrolowania wybujałości kul-tycznej, która dość często występuje w ludowych przeżyciach religijnych, otwierając 
drogę formom dwuznacznym, a czasem nawet niewłaściwym.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i 
liturgii. Zasady i wskazania (17 grudnia 2001)



88. „Czytaniu Pisma świętego powinna towarzyszyć modlitwa, aby stało się ono rozmową 
pomiędzy Bogiem a człowiekiem” (Konstytucja o Objawieniu 25). Jest przeto godne polecenia, 

aby różne formy, w których wyraża się pobożność ludowa, przyjęły za normę obecność 
odpowiednio dobranych i skomentowanych tekstów biblijnych.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i 
liturgii. Zasady i wskazania (17 grudnia 2001)



89. Wzorem mogą tu być celebracje liturgiczne, w których stale obecne jest Pismo święte, odczytywane 

w różnych fragmentach przy różnych formach celebracji. Ponieważ jednak formom wyrazu pobożności 
ludowej przysługuje prawnie uznana różnorodność, nie jest konieczne, by w czasie jej celebracji w 

pełni stosować biblijne perykopy głoszone w ramach obrzędowej struktury, w której liturgia 
proklamuje słowo Boże.

Przykład liturgii powinien jednak dla pobożności ludowej stanowić rodzaj zabezpieczenia jej prawdziwej 
skali wartości, w której na pierwszym miejscu winna występować postawa uważnego słuchania 

mówiącego Boga. Liturgia uczy też odkrywania zgodności między Starym i Nowym Testamentem 
oraz ich wzajemnej interpretacji. Podpowiada również wypróbowaną przez wielowiekową tradycję właś-

ciwą aktualizację przesłania biblijnego i oferuje podstawowe kryterium oceny autentyczności modlitwy.
Przy korzystaniu z tekstów biblijnych godne polecenia jest selektywne dobieranie fragmentów krótkich i 

łatwych do zapamiętania oraz zrozumienia, choć są one czasem trudne do zastosowania w życiu. 
Zresztą takie nabożeństwa, jak Droga krzyżowa czy różaniec ułatwiają poznawanie Pisma świętego, bo 

wyrażają się w gestach i modlitwach znanych na pamięć oraz w ewangelicznych wydarzeniach z życia 
Jezusa, które łatwo przyswaja sobie ludzka pamięć.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i 
liturgii. Zasady i wskazania (17 grudnia 2001)



Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis (22.020.2007) 75

Rozważając znaczenie niedzielnej celebracji dla życia chrześcijańskiego, napotykamy na problem tych wspólnot 
chrześcijańskich, w których brak kapłana, i w konsekwencji nie jest możliwe sprawowanie Mszy św. w dzień Pański. Należy 
powiedzieć, że stajemy tutaj wobec dość zróżnicowanych sytuacji. Synod nade wszystko polecił wiernym, by udawali się do 
jednego z kościołów w diecezji, w których jest zagwarantowana obecność kapłana, również i wtedy, gdy wymaga to 
pewnej ofiary. Natomiast tam, gdzie wielkie odległości praktycznie uniemożliwiają wiernym uczestniczenie w niedzielnej 
Eucharystii, ważne jest, by wspólnota chrześcijańska mimo wszystko gromadziła się w celu wychwalania Pana i 
upamiętniania dnia Jemu poświęconego. Należy jednak stosownie pouczyć wiernych o różnicy pomiędzy Mszą św. a 
zgromadzeniem niedzielnym w oczekiwaniu na kapłana. Troska duszpasterska Kościoła winna polegać w takiej sytuacji na 
czuwaniu, by liturgia słowa zorganizowana pod kierunkiem diakona lub osoby odpowiedzialnej w danej 
wspólnocie za to zadanie, wyznaczone przez kompetentną władzę, przebiegała według określonego rytuału 
opracowanego przez Konferencję Biskupów i zatwierdzonego do tego celu.  

Przypominam, że do ordynariusza należy udzielanie uprawnienia do udzielania Komunii św. podczas takich zgromadzeń 
liturgicznych, po uprzednim uważnym rozważeniu stosowności takiego wyboru. Ponadto należy tak postępować, by nie siać 
we wspólnotach niepewności co do centralnej roli kapłana oraz sakramentalnego wymiaru życia Kościoła.  

Ważna rola świeckich, którym należy się wdzięczność za ich hojność w służbie chrześcijańskiej wspólnocie, nigdy nie 
powinna przesłaniać niezastąpionej posługi kapłanów w życiu Kościoła. Dlatego należy uważnie czuwać, by zgromadzenia 
oczekujące na kapłana nie dawały sposobności do wizji eklezjologicznych niezgodnych z prawdą Ewangelii oraz Tradycją 
Kościoła. Mają one raczej dostarczać uprzywilejowanych okazji do modlitwy, by Bóg zesłał kapłanów według swego Serca. 
Wzruszające jest to, co na ten temat pisał Papież Jan Paweł II w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 roku, 
wspominając miejsca, w których ludzie, pozbawieni kapłanów przez dyktatury, gromadzili się w kościele albo w 
sanktuarium, kładli na ołtarzu stułę, jaka się jeszcze zachowała, i recytowali modlitwy liturgii eucharystycznej, „a przed 
przeistoczeniem zapadała głęboka cisza” na znak, jak „bardzo pragną usłyszeć te słowa, które tylko kapłańskie usta mogą 
skutecznie wypowiedzieć”. W tej właśnie perspektywie, zważywszy na nieporównywalne dobro wynikające z 
eucharystycznej Ofiary, proszę wszystkich kapłanów o czynną i konkretną gotowość do jak najczęstszego nawiedzania, na 
ile jest to możliwe, wspólnot powierzonych ich duszpasterskiej trosce, aby nie pozostawały one zbyt długo bez sakramentu 
miłości.



a) Celebracja słowa Bożego

65. Ojcowie synodalni wezwali wszystkich duszpasterzy do sprawowania w powierzonych im wspólnotach 
nabożeństw Słowa (Por. Propositio 18; SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 35). Są to 
uprzywilejowane okazje do spotkania z Panem. Dlatego praktyka ta przynosi wiernym wielki pożytek i należy ją 
uważać za ważny element duszpasterstwa liturgicznego. Owe celebracje mają istotne znaczenie w przygotowaniu 
niedzielnej Eucharystii, dają bowiem wiernym możliwość lepszego zaznajomienia się z bogactwem Lekcjonarza, by 
rozważać Pismo święte i modlić się nim, zwłaszcza w szczególnych okresach roku liturgicznego - podczas Adwentu i 
Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (11.11.2010)



Celebrację słowa Bożego zaleca się bardzo w tych wspólnotach, w których z powodu braku 

kapłanów nie można sprawować Ofiary eucharystycznej w nakazane dni świąteczne. Biorąc 
pod uwagę wskazania dotyczące niedzielnych zgromadzeń w oczekiwaniu na kapłana 

(BENEDYKT XVI, Posynodalna adhort. apost. Sacramentum caritatis (22 lutego 2007), 75: 
AAS 99 (2007), 162-163), sformułowane już w posynodalnej adhortacji apostolskiej 

Sacramentum caritatis, zalecam, aby kompetentne władze opracowały dyrektoria obrzędowe, 
uwzględniające doświadczenie Kościołów partykularnych. Będzie to w tych sytuacjach 

ułatwiać celebracje Słowa, umacniające wiarę wierzących, a zarazem uniknie się mylenia ich 
z celebracjami eucharystycznymi; "mają one dostarczać raczej uprzywilejowanych okazji do 

modlitwy, by Bóg zesłał kapłanów według swego Serca» (Tamże).

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (11.11.2010)



Ojcowie synodalni zachęcali ponadto do celebracji słowa Bożego również przy okazji 
pielgrzymek, szczególnych świąt, misji ludowych, dni skupienia i specjalnych dni pokuty, 

wynagrodzenia i przebaczenia. Co do różnych form pobożności ludowej, to chociaż nie są aktami 
liturgicznymi i nie należy ich mylić z celebracjami liturgii, dobrze jest, by na nich się wzorowały, a 

zwłaszcza by zawierały momenty przeznaczone na głoszenie i słuchanie słowa Bożego; istotnie, "w 
słowie biblijnym pobożność ludowa znajdzie niewyczerpane źródło natchnienia, niedościgłe wzorce 

modlitwy oraz owocne propozycje tematyczne” (KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I 
DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Zasady i wskazania (17 

grudnia 2001), 87; Ench. Vat., 20, n. 2461).

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (11.11.2010)



NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

SCHEMAT LITURGII



NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

OBRZĘDY WSTĘPNE

▸ Procesja na wejście: krzyż, świece, trybularz, Pismo Święte (księga o 
pięknej oprawie i dużego formatu, ale nie ewangeliarz czy lekcjonarz), 
celebrans (ew. inne osoby biorące udział w celebracji). Procesję kończy 
złożenie księgi na ołtarzu słowa. Procesji towarzyszy stosowny śpiew. 

▸ Celebrans rozpoczyna nabożeństwo znakiem krzyża i pozdrowieniem 
wiernych.  

▸ Akt pokuty. Może to być albo forma wzięta z Mszału rzymskiego albo 
też recytacja odpowiedniego tekstu biblijnego (np. Ps 51 lub 130) 

▸ Kolekta (najlepiej, jeśli dobrana spośród zatwierdzonych tekstów 
liturgicznych: Mszału rzymskiego lub Liturgii godzin). 



NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

CZYTANIA

▸ I czytanie (ze Starego Testamentu) 

▸ Psalm responsoryjny 

▸ II czytanie (z Nowego Testamentu poza Ewangeliami) 

▸ Śpiew przed Ewangelią 

▸ Ewangelia 

▸ Przeniesienie Pisma Świętego na stosowne miejsce (intronizacja) zakończona 
stosownym śpiewem 

▸ Homilia 

▸ Modlitwa wiernych



NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

OBRZĘDY KOŃCZĄCE

▸ (jeśli udzielana jest Komunia Święta): Obrzędy Komunii 
Świętej według obrzędu udzielania Komunii poza Mszą 
Świętą   

▸ (jeśli nie udziela się Komunii Świętej): Ojcze nasz…   

▸ Modlitwa na zakończenie. Może ona mieć formę litanijną 
zakończoną modlitwą celebransa. 

▸ Błogosławieństwo księgą Pisma Świętego. 

▸ Procesja na zakończenie. 



NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

UWAGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA



NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW

▸ Należy przygotować teksty stosowne do okoliczności. Jeśli okoliczność 
jest jednorazowa, to ona wyznacza temat. Jeśli spotkania mają 
charakter cykliczny, należy wcześniej ustalić temat przewodni cyklu oraz 
tematy każdego nabożeństwa. Dopiero do tak opracowanego 
schematu dobiera się konkretne teksty biblijne i modlitewne (w tym 
psalm responsoryjny i śpiew przed Ewangelią). 

▸ Przygotowanie tekstów może mieć charakter wspólnotowy, ale kryteria 
powinny mieć charakter merytoryczny, a nie większościowy czy 
autorytatywny.  

▸ Teksty nie mogą być zbyt długie, ale tez nie mogą być bardzo krótkie. 
Chodzi o to, by przeczytany tekst stanowił organiczną całość znaczącą. 
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PRZYGOTOWANIE CELEBRANSA

▸ Celebrans (zazwyczaj kapłan lub diakon, chyba, że brak osób ze święceniami) 
powinien rozumieć sens i cel sprawowania tego rodzaju celebracji. 

▸ Celebrans, zwłaszcza jeśli nie uczestniczy w wyborze tekstów, powinien je nie 
tylko przeczytać, ale i przemedytować. 

▸ Celebrans przygotowując homilię musi skoncentrować się na tekstach 
biblijnych, ale jego zadaniem nie jest przedstawienie wykładu egzegetycznego. 
Jeśli uzna się to za stosowne, liturgię można poprzedzić katechezą 
egzegetyczną przedstawioną przez odpowiednio przygotowaną osobę (także 
świecką). Celem homilii jest odniesienie tekstów biblijnych do wiary i życia 
chrześcijanina.  

▸ Jeśli w nabożeństwie biorą udział zarówno kapłan jak i diakon, powinni oni 
wcześniej podzielić się zadaniami.



NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

PRZYGOTOWANIE OSÓB BIORĄCYCH CZYNNY UDZIAŁ W PRZEBIEGU NABOŻEŃSTWA

▸ Zespół liturgiczny powinien być świadom zarówno charakteru 
celebracji, jak i konkretnych zadań, aby przebieg celebracji był czytelny 
i harmonijny. 

▸ Lektorzy powinni być dobrze przygotowani do swego zadania. Jakość 
ich posługi decyduje o czytelności tekstów dla pozostałych 
uczestników nabożeństwa, a więc stanowi warunek konieczny do ich 
modlitwy medytacyjnej. 

▸ Osoby zapewniające oprawę muzyczną powinny zapoznać się z 
tekstami, by dobrać odpowiednie śpiewy, treściowo powiązane z 
tekstami biblijnymi. Oprawa muzyczna powinna sprzyjać 
modlitewnemu charakterowi spotkania. 
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UWAGI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU
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OBRZĘDY PRZYGOTOWANIA

▸ Miejscem właściwym dla celebracji Słowa Bożego jest przestrzeń sakralna: kościół lub kaplica. 
Należy unikać celebracji poza przestrzenią sakralną. 

▸ Procesja powinna być wyraźnym znakiem wejścia Boga obecnego w znaku Pisma Świętego w 
zgromadzenie liturgiczne. Ma ona być wyrazem czci analogicznej do kultu postaci eucharystycznych 
(KO 21). Musi więc być odpowiednio uroczysta i stanowi osobny punkt celebracji. 

▸ Użycie trybularza stanowi element podnoszący uroczysty charakter celebracji. Jest zalecane, gdy 
tylko jest to możliwe. 

▸ Celebrans jest osobą, której funkcja jest szczególna, bowiem jest on szafarzem słowa jako minister 
Chrystusa nauczającego. Powinno to być podkreślone przez miejsce, jakie zajmuje w prezbiterium. 
Musi być także ubrany w sposób, który to podkreśla (komża, stuła, kapa). 

▸ Należy zadbać o stosowne miejsca dla asysty liturgicznej. 

▸ Osoby animujące śpiew liturgiczny powinny zajmować miejsce w pobliżu prezbiterium. Użycie 
instrumentów muzycznych jest zalecane, ale powinno się brać pod uwagę, że śpiew jest modlitwą, a 
więc powinien być, w miarę możliwości, wykonywany przez wszystkich uczestników liturgii.
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CZYTANIA

▸ Liczba czytań może być większa, niż 2 i Ewangelia. Można odwołać się do modelu Wigilii Paschalnej. 
Jednak należy brać pod uwagę uczestników: ich możliwości czasowe, zdolność do koncentracji i 
wyrobienie. 

▸ Bardzo pożyteczne jest przygotowanie materiałów dla uczestników nabożeństwa, w których mogą być 
sigla tekstów (wersja prostsza) lub całe teksty. 

▸ Poza Ewangelią, czytań wysłuchuje się w pozycji siedzącej. 

▸ Można do czytań przygotować komentarze, ale należy wziąć pod uwagę, by komentarze te nie 
powtarzały treści tekstów biblijnych, ani też nie wyprzedzały tego, co zostanie powiedziane w homilii. To 
homilia jest zasadniczym komentarzem do czytań i powinna wystarczyć. 

▸ Po czytaniach zalecane jest zachowanie momentu ciszy, który może zakończyć modlitwa, którą odmawia 
celebrans.  

▸ Można okadzić Pismo Święte przed odczytaniem Ewangelii. 

▸ Jeśli nabożeństwu przewodniczy prezbiter, a obecny jest też diakon, to ten ostatni odczytuje Ewangelię z 
zachowaniem wszystkich reguł dotyczących liturgii (błogosławieństwo).
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INTRONIZACJA PISMA ŚWIĘTEGO, HOMILIA I MODLITWA POWSZECHNA

▸ Przeniesienie Pisma Świętego na miejsce intronizacji odbywa się z trybularzem, jeśli tylko jest 
on używany. 

▸ Można w tym czasie wykonać stosowny śpiew, który jednak musi być co do czasu trwania 
dostosowany do odległości między ołtarzem Słowa Bożego a miejscem intronizacji. 

▸ Przeniesienia dokonuje ten, kto odczytuje Ewangelię. 

▸ Homilia nie może być zbyt długa, ale powinna dać sposobność do przemyślenia czytań.  

▸ Po homilii można zachować chwilę milczenia. Funkcję modlitwy kończącej tę ciszę pełni 
modlitwa powszechna. 

▸ Modlitwa powszechna ma charakter i schemat taki, jak we Mszy Świętej. Powinna być 
przygotowana wcześniej, albo uczestnicy celebracji powinni zostać uprzedzeni o tym, że 
będzie miała charakter spontaniczny. W tym przypadku należy zapewnić porządek jej 
odmawiania. Miejscem jej odmawiania jest ołtarz Słowa Bożego, do którego podchodzą 
przedstawiający intencje modlitwy.
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OBRZĘDY KOŃCZĄCE
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KOMUNIA

▸ Przed nabożeństwem należy ustalić, czy wśród uczestników są osoby pragnące 
przyjąć Komunię Świętą. Jeśli taka okoliczność zachodzi, należy przygotować 
ołtarz eucharystyczny z korporałem.  

▸ Komunia Święta nie jest koniecznym elementem celebracji Słowa Bożego. Jeśli 
jednak jest udzielana, należy zadbać o odpowiedni czas na dziękczynienie po 
jej przyjęciu. Należy pamiętać, że nie ma tytułu do przystąpienia do Komunii 
Świętej, przez osoby, które przyjęły ją już raz tego dnia. 

▸ Jeśli chętnych do przyjęcia Komunii jest więcej, a ilość osób mogących jej 
udzielać na to pozwala, należy zadbać, aby skrócić moment jej rozdawania. 

▸ Jeśli nie ma Komunii Świętej, należy po modlitwie powszechnej przejść 
bezpośrednio do modlitwy Ojcze nasz…
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PISMEM ŚWIĘTYM I ZAKOŃCZENIE

▸ Modlitwa na zakończenie odmawiana jest z miejsca przewodniczenia. 

▸ Błogosławieństwo odbywa się z miejsca, gdzie Pismo Święte jest 
intronizowane. 

▸ Błogosławieństwa dokonuje celebrans. 

▸ Przed błogosławieństwem i podczas można używać trybularza.   

▸ Po błogosławieństwie zaczyna się śpiew, formuje się procesja i dokonuje się 
długiego wyjścia. 

▸ Po zakończeniu celebracji można spotkać się na agapę połączoną z 
dzieleniem się Pismem Świętym. Należy zadbać, aby nie działo się to w tym 
samym pomieszczeniu, co sama celebracja.


