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(...) gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, 
przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako 
to, czym jest naprawdę – jako słowo Boga, który 
działa w was, wierzących. 1 Tes 2, 13

34Odpowiadamy Bogu na Jego słowo

Często rozmawiamy na różne tematy z rodzicami, kolegami, 
dziadkami, sąsiadami, nauczycielami. Czasami zadajemy im 
pytania dotyczące ważnych dla nas spraw, a oni odpowiadają. 
Staramy się zapamiętać te wyjaśnienia, aby stawać się 
mądrymi ludźmi. Nasi bliscy cieszą się, gdy otrzymane
od nich wskazówki i rady wykorzystujemy w naszym życiu. 
Są zadowoleni, gdy naszym postępowaniem pokazujemy,
że zrozumieliśmy i przyjęliśmy ich słowa.

Jak odpowiadamy Panu Bogu na Jego 
słowo usłyszane w liturgii słowa?

Pan Bóg, który kieruje do nas swoje słowo, pragnie, abyśmy je przyjęli do swoich 
serc. Jeśli tak uczynimy, będzie ono działało w nas, przemieniało nasze serca
i przynosiło dobre owoce w postaci zaufania Panu Bogu i pogłębienia naszej wiary.
Dlatego w czasie Mszy Świętej kapłan pomaga nam lepiej zrozumieć odczy-
tane fragmenty Pisma Świętego. Czyni to po ewangelii, w czasie homilii. Dzięki 
tym wyjaśnieniom możemy lepiej odpowiedzieć na słowo Boże. Czynimy to 
słowami wyznania wiary. Modlitwa „Wierzę w jednego Boga” jest streszczeniem 
najważniejszej prawdy o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym.
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Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera
uwielbienie i chwałę;
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

(...)	słowo,	które	wychodzi	z	ust	moich,
nie	wraca	do	Mnie	bezowocne	(...).	Iz	55,	11

• W jaki sposób uczeń Chrystusa wyznaje swoją wiarę w czasie  
 liturgii słowa?
• Z jakich części składa się liturgia słowa? Omów jej przebieg.

Liturgię słowa kończy wspólna modlitwa powszechna. Zwracamy się do Boga, 
przedstawiając mu nasze prośby. Ufamy, że miłosierny Bóg wysłucha błagań
i przyjdzie nam z pomocą.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera
uwielbienie i chwałę;
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.

uwielbienie i chwałę;
który mówił przez Proroków.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera

który mówił przez Proroków.który mówił przez Proroków.




