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Słowo głoszone jest we wspólnocie, wspólnota przyjmuje Słowo

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego,  kto  słucha słowa i  rozumie je.  On też  

wydaje plon. Mt 13,23

Bóg mówi  do swojego ludu indywidualnie i we wspólnocie, ale lud Boży powinien wiedzieć, 
jak Go słuchać.  Sam Bóg uczy nas słuchania, również we wspólnocie, w której jest głoszone 
Boże Słowo uczymy się jak słuchać i jak przyjmować naukę.

Podstawowym  środkiem  nauczania  jest  Słowo  Boże  zawarte  w  Piśmie  Św.,  tradycji 
chrześcijańskiej,  w  pismach  Ojców  Kościoła  oraz  w  wypowiadanym  każdego  dnia  słowie 
Kościoła. Pismo Św. jest najważniejszym źródłem Słowa Bożego. Słowo Boże poprzez różne 
kanały mówionego i pisanego słowa prowadzi chrześcijan do zrozumienia woli Boga. Słowo 
Boże  zawarte  w Biblii,  czytane  na  spotkaniach  modlitewnych  i  w Kościele,  może  pomóc 
chrześcijaninowi  we  właściwym  ukształtowaniu  życia  w  stosunku  do  planów  i  pragnień 
Bożych. Będąc we wspólnocie możemy razem odkrywać Boga, który poprzez swoje Słowo 
kieruje naszym życiem.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała  

wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Łk 2, 51

3. Refleksja
 Czas, by przywołać /znaleźć w swojej pamięci i w swoim sercu/ to Boże Słowo, które Bóg 

do mnie skierował, i które prowadzi mnie w moim życiu. A naszą przewodniczką niech 
będzie Maryja, która w sposób doskonały przyjęła Słowo Boże.

4. Dzielenie 
 Tym razem chcemy się  podzielić  naszym odkrywaniem Słowa Bożego,  które  słyszymy 

indywidualnie  lub  we  wspólnocie.  Pomogą  niech  będą  2  pytania  dotyczące  naszego 
osobistego doświadczenia:

Kiedy  słyszę  Boże  Słowo  skierowane  bezpośrednio  do  mnie? /można  zachęcić  do  

opowiedzenia jakiegoś konkretnego wydarzenia sytuacji/

Jakie Boże Słowo prowadzi mnie w życiu?  /to również zachęcamy do podzielenia się  

konkretnym Słowem i jeżeli uczestnicy spotkania chcą to prosimy również by powiedzieli  

dlaczego to konkretne Słowo jest dla nich ważne i jak się realizuje w ich życiu/

5. Modlitwa 
 Podsumowaniem spotkania niech będzie wspólne uwielbienie Bożego Słowa, które może 

się dokonać w modlitewnym wypowiadaniu słów z Pisma Świętego /z Księgi Psalmów/, 
które są wychwalaniem Boga.


