
UWAGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA KOMENTARZY 
 
Założeniem komentarzy liturgicznych jest wprowadzanie wiernych w liturgię i przygotowanie 
ich do lepszego jej zrozumienia Grupa odpowiedzialna za liturgię przygotowuje 2 komentarze 
(przed Liturgią Słowa i przed procesją z darami). W porozumieniu z celebransem można 
zaproponować komentarze w innych miejscach liturgii. 
 
Liturgia Słowa 
Komentarz w czasie Liturgii Słowa ma na celu wyeksponować wiernym główną myśl 
przewodnią wszystkich czytań. Dlatego, też nie ma on być streszczeniem czytań czy też ich 
wytłumaczeniem (w tym celu jest homilia lub kazanie, które wygłasza kapłan), lecz ma być 
nakierować wiernych na głębsze rozważenie tej myśli i wychwycenie najgłębszego sensu 
Liturgii Słowa. 
 
Procesja z darami 
Komentarz ten może mieć dwie formy. Pierwsza ma na celu przedstawić symbolikę procesji 
z darami oraz przygotować wiernych do przeżywania Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej, 
w tym celu podkreślając tajemnicę przeistoczenia i uświęcającej mocy Ducha Świętego. 
Natomiast druga forma (występuje tylko w czasie uroczystych celebracji) ma na celu 
przedstawić wiernym, jakie dary są składane na ołtarzu i kto je ofiaruje. Dlatego, też nie 
stosuje się tej formy, kiedy do ołtarza niesie się tylko dary ofiarnicze (tzn. chleb i wino). 
 
Dobry komentarz powinien być: 
- przygotowany na piśmie; 
- poprawny teologicznie; 
- zrozumiały dla zgromadzonych; 
- krótki i zwięzły; 
- jednolity tematycznie (ściśle związany z komentowaną częścią liturgii); 
- wyważony emocjonalnie. 
 
Komentarz nie powinien: 
- być modlitwą lub kazaniem; 
- zawierać pytań retorycznych, bezpośrednich cytatów, rozkazów, wezwań (np. Wsłuchajmy 

się w Słowo Boże); 
- zawierać rozbudowanych (wielokrotnie złożonych) zdań trudnych do zrozumienia przez 

słuchającego; 
- wyprzedzać podobnie brzmiących wezwań przewodniczącego liturgii kapłana. 
 
 



I NIEDZIELA ADWENTU 
 
LITURGIA SŁOWA 
 
WARIANT I 
Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca, aby każdy z nas był przygotowany na ostateczny 
i rozstrzygający moment spotkania z Panem. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, więc naszym 
zadaniem jest czuwać. Mamy przygotować nasze serca, odrzucić przywiązanie do grzechu 
i żyć wypełniając Bożą wolę. 
 
WARIANT II 
Myśl o powtórnym przyjściu Chrystusa stanowi główny temat dzisiejszej niedzieli. Jego 
powrót na ziemię będzie jednak niespodziewany. Ewangelia wzywa nas do czuwania. Tym 
czuwaniem jest udział w Eucharystii. Poprzez nią już dzisiaj przychodzi do nas Pan i zbliża 
się nasze zbawienie. 
 
 
LITURGIA OFIARY 
 
WARIANT I 
Rozpoczynająca się liturgia eucharystyczna prowadzi wiernych do spotkania z Panem 
w Komunii Świętej. Przynosząc do ołtarza wino, wodę i chleb wierzymy, Ŝe mocą Ducha 
Świętego zostaną przemienione w Ciało i Krew Zbawiciela. Do procesji z darami dołączmy 
też nasze postanowienia adwentowe - dary serca, aby Bóg pobłogosławił nasz wysiłek 
dążenia do świętości. 
 
WARIANT II 
Procesja z darami jest wyrazem zaufania jakim stworzenie darzy swego Stwórcę. My 
jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Przynosimy dziś do ołtarza chleb i wino z ufną 
prośbą, by przemienione w Ciało i Krew Chrystusa stały się dla nas umocnieniem 
w codzienności i pokarmem na życie wieczne. 
 


