
1 
 

RELIGIA KLASA III ZESTAW 7 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Pomódlmy się… 

Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły nasze, 

dodaj nam ochoty i zdolności, 

by nasza nauka była dla nas pożytkiem 

doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

 

Amen. 

 

Dziś omówimy drugą część Mszy Świętej, która polega na umiejętnym 

słuchaniu i odpowiadaniu. 

 

❖ Przygotujcie zeszyt, książki i piórnik. 

❖ Zapiszcie temat lekcji: 
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Katecheza 41 

Temat: Liturgia słowa – dialog Boga z Kościołem. 
 

❖ Przeczytajcie fragment ewangelii wg św. Łukasza Łk 11,27-28: 

„Jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: 

«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają 

słowa Bożego i [go] przestrzegają»”. 

– Kogo pochwaliła kobieta z tłumu? 

 – Co Jezus jej odpowiedział?  

„Błogosławieni ci, którzy słuchają 

słowa Bożego i go przestrzegają”. 
– Kogo Jezus nazywa „błogosławionymi”, czyli szczęśliwymi? 

 – Jak powinniśmy słuchać słowa Bożego? 

 – Co to znaczy „przestrzegać” słowa Bożego?  

 

Dziś Pan Jezus wzywa nas do słuchania tego, co mówi do nas Bóg Ojciec.  

➢ W każdą niedzielę i każde święto słuchamy Jego słów, które opowiadają o 

Jego cudownych dziełach i budzą w nas podziw, radość i odwagę do 

przezwyciężania trudności w codziennym życiu. te Boże dzieła nie dotyczą 

tylko przeszłości, tego, co minęło, lecz są dziełami wciąż aktualnymi.  

➢ Bóg mówi do nas podczas Mszy Świętej, gdy jest czytane Jego słowo.  

– Jak nazywa się część Mszy Świętej, w której 

słuchamy słowa Bożego? 
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(liturgia słowa) 

 

Liturgia słowa 

 obejmuje trzy czytania z Pisma Świętego, homilię, wyznanie wiary i modlitwę 

powszechną.  

Otwórzcie podręczniki, spójrzcie co tam jest napisane:  

Liturgia słowa składa się: 

❖ czytanie I (stary testament)  

Pierwsze czytanie jest zaczerpnięte ze Starego testamentu. Opowiada nam 

o tych, którzy żyli przed Jezusem i czekali na Jego przyjście. Na końcu 

czytania lektor mówi: „Oto Słowo Boże”. Wszyscy odpowiadamy: „Bogu 

niech będą dzięki”. 

❖ Psalm  

Następnie kantor śpiewa psalm, a my powtarzamy jego refren tak, by treść 

psalmu przeniknęła do naszych serc. Jest to nasza odpowiedź na słowo 

Boże. 

❖ czytanie II (nowy testament)  

Drugie czytanie pochodzi z Nowego testamentu. Przypomina nam tych, 

którzy żyli w tym samym czasie, co Jezus, i ukazuje nam życie pierwszych 

chrześcijan. Po tym czytaniu lektor zwraca się do nas i mówi: „Oto Słowo 

Boże”. Odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”. 

 

W czasie słuchania pierwszych dwóch czytań i 

psalmu siedzimy. 
❖ śpiew „alleluja”  

Do słuchania całym sercem słów Pana Jezusa przygotowujemy się 

śpiewając „Alleluja”, co znaczy „Chwała Panu”. Zanim ksiądz zacznie czytać 

trzecie czytanie, czyli fragment ewangelii, mówi: „Słowa Ewangelii według 

św. Mateusza (albo Marka, Łukasza, Jana)”. Odpowiadamy: „Chwała tobie 

Panie”. Jednocześnie kreślimy małe krzyżyki: – na czole, znaczy to, że 

chcemy dobrze zapamiętać i zrozumieć słowa Pana Jezusa; – na ustach – 
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jesteśmy gotowi mówić innym o Jezusie; – na sercu – przyjmujemy słowa 

Jezusa otwartym sercem, aby kierować się nimi w naszym życiu. 

❖ ewangelia  

Gdy słuchamy Ewangelii, stajemy się uczestnikami życia samego Jezusa. Po 

odczytaniu Ewangelii ksiądz ogłasza: „Oto słowo Pańskie”. Odpowiadamy 

wówczas: „Chwała tobie Chryste”. 

❖ homilia  

Po Ewangelii siadamy, a kapłan w homilii wyjaśnia nam słowo Boże, 

którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Każdy, kto uważnie słucha homilii, na 

pewno znajdzie w niej wskazówki dla siebie na najbliższy tydzień. 

❖ Wyznanie wiary  

Słuchanie słowa Bożego i homilii pomnaża w nas wiarę w Boga, dlatego z 

ufnością w Jego miłość wyznajemy następnie naszą wiarę w modlitwie 

„Wierzę w jednego Boga”. 

❖ modlitwa powszechna  

Po wyznaniu wiary modlimy się za wszystkich ludzi. Chcemy przecież, aby 

wszyscy byli szczęśliwi i odczuli miłość Boga. W modlitwie powszechnej 

prosimy Boga o pomoc. Modlimy się za Kościół Święty, za narody i 

rządzących, za tych, którzy cierpią, za tych, którzy już odeszli z tego świata, 

oraz za wspólnotę zgromadzoną na Mszy Świętej. Po każdej prośbie 

odpowiadamy słowami: „Wysłuchaj nas, Panie” (mogą być one również 

śpiewane). Modlitwa powszechna kończy liturgię słowa. 

Teraz otwórzcie ćwiczenia: 

W zeszytach ćwiczeń naklejcie odpowiednie naklejki przy poszczególnych 

częściach liturgii słowa (w których słuchają słowa Bożego i w których 

odpowiadają na nie).  

Zaśpiewany teraz pieśń „Pan jest pasterzem moim” 

 (podręcznik ucznia str. 26), której słowa są wzięte z Psalmu 23. 

Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=h7hoWVy-5-I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7hoWVy-5-I
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Pięknie! 

Słowo Boże przyjęte z wiarą i szczera modlitwa 

przemieniają ludzkie serca, czyniąc nas 

szczęśliwymi.  

❖ Przeczytajcie opowiadanie. 

Pismo Święte – kompas życia. 

  Całą drogę do domu Dominik zastanawiał się nad tym, co usłyszał na religii.  

– Nasze życie jest wędrówką do Boga – mówił katecheta, trzymając w lewej 

dłoni kompas, a w prawej Pismo Święte.  

– Mapą w tej wędrówce jest sumienie, a kompasem, który zawsze wskazuje 

właściwy kierunek i nie pozwala zbłądzić, jest Słowo Boże. Słowa katechety 

zaintrygowały Dominika na tyle, że podczas niedzielnej Mszy Świętej postanowił 

przeprowadzić eksperyment. Do tej pory słuchał co prawda czytań, psalmu i 

Ewangelii, ale rzadko kiedy je słyszał. Czasami pamiętał co nieco z Ewangelii, 

jednak treść czytań i psalmu pozostawała dla niego białą plamą. Tej niedzieli 

Dominik chciał z uwagą wysłuchać tekstów liturgii słowa i zapamiętać je. Jakie 

było jego zdziwienie, gdy już pierwsze czytanie potwierdziło słuszność podjętej 

przez niego decyzji. 

 – „Weźcie przeto sobie moje słowa do serca i duszy” – zaczął czytać lektor –  

 „Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między 

oczami”. Dominik był szczerze zaskoczony tak szybką odpowiedzią Boga na jego 

poszukiwania. Nie spodziewał się jednak, jak odmieni jego życie drugie czytanie. 

– „Wszyscy bowiem zgrzeszyli…” – zabrzmiały słowa lektora, a Dominik  

 w jednej chwili przypomniał sobie ze wstydem swoje ostatnie przewinienia –  

 „…a dostępują usprawiedliwienia za darmo, przez odkupienie, które jest  

 w Chrystusie”. Chłopiec spojrzał na stojący przy ołtarzu krzyż i przypomniał 

sobie wrzucony do szuflady krzyżyk, który dostał od babci w zeszłym roku, w 

dniu Pierwszej Komunii Świętej.  
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– „Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi”. 

Kiedy rozległ się śpiew „Alleluja” Dominik postanowił, że od tej pory z dumą 

będzie nosił swój krzyżyk, dziękując Jezusowi za Jego mękę i śmierć, za Jego 

miłość i miłosierdzie. Po powrocie do domu Dominik wykonał duży rysunek do 

niedzielnej Ewangelii. „Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je można 

porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł 

deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 

runął, bo na skale był utwierdzony” – brzmiały w uszach chłopca słowa 

Ewangelii. Gdy rysunek był ukończony, Dominik umieścił na nim napisy: na 

domu – „Dominik”, na skale – „Jezus Chrystus”. U dołu obrazka napisał słowa 

psalmu „Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w 

Panu”. Chłopiec poczuł się wyjątkowo. Wiedział, że eksperyment, który 

przeprowadził podczas niedzielnej Eucharystii, na dobre odmieni jego życie. Po 

lekcji religii Dominik podszedł do katechety, żeby podzielić się z nim swoją 

radością odkrycia Słowa Bożego.  

– Chcę… chcę podziękować – zaczął, nie bardzo wiedząc, jak powinien wyrazić 

swoją wdzięczność. 

 – Za co? – zdziwił się katecheta.  

– Za to, co powiedział pan o Słowie Bożym – wyjaśnił Dominik.  

– Poskutkowało? – radośnie spytał katecheta.  

– Jeszcze jak! – zapewnił chłopiec.  

– Wspaniale! – ucieszył się nauczyciel.  

– A to – dodał, wręczając Dominikowi kompas – żebyś o nim nigdy nie 

zapominał!  

Super! 

Wiemy już, jak należy aktywnie uczestniczyć w liturgii 

słowa. Może więc warto trochę pomyśleć nad tym, jak to 

było z nami do tej pory. 

 – Jak słuchałeś słowa Bożego?  
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– Jak odpowiadałeś na wezwania lektora?  

– Jak włączałeś się w śpiew psalmu? 

– Jak słuchałeś Ewangelii?  

– Jak słuchałeś nauki kapłana w homilii?  

– Z jakim zaangażowaniem wyznawałeś wiarę?  

– Jaka była twoja postawa w czasie modlitwy powszechnej?  

Praca w zeszycie ćwiczeń. 

  Napiszcie wezwanie modlitwy powszechnej oraz zaznaczcie miejsca, w 

których kreślimy krzyżyki przed rozpoczęciem czytania Ewangelii. 

 

Dziękuję! 

Z Panem Bogiem! 


