
MATERIAŁY LITURGICZNE NA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO 
(III Niedziela Zwykła – rok „C” – 23.01.2022) 

 

1. Wprowadzenie do Mszy świętej w Niedzielę Słowa Bożego 

W bezpośredniej bliskości Bożego Narodzenia przeżywamy – zgodnie z wolą papieża 

Franciszka – Niedzielę Słowa Bożego. Śpiewając kolędy i wpatrując się w grotę 

betlejemską rozważaliśmy ten największy Dar Ojca Niebieskiego, jakim jest Jego 

Jednorodzony Syn – Zbawiciel świata (por. J 4,42).  

W tę trzecią niedzielę roku liturgicznego wsłuchujmy się w natchnione teksty Pisma 

świętego, w których „uszami i oczami wiary” możemy odkryć – tak samo pokorną jak w 

stajence –  obecność tego samego Syna Bożego. Zaiste, możemy usłyszeć w nich głos 

Boga, który do nas mówi. Co więcej, możemy zobaczyć w nich żywy i dynamiczny obraz 

wcielonego Syna Bożego – naszego Zbawiciela i Mesjasza. Bóg Go posyła dzisiaj do nas, 

aby ofiarował nam trzy zasadnicze dary: „radość w Bogu”; więź jedności we wspólnocie 

Kościoła; i życie wieczne w Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. 

Dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za ten niezwykły dar Słowa Bożego, który otrzymujemy 

podczas liturgii w kościele! Uwielbiajmy Go za to samo Słowo Boże, które z ręki Kościoła 

otrzymaliśmy w postaci Pisma świętego. I w tej postaci mogło ono zamieszkać nie tylko 

między nami, ale z nami! Módlmy się o łaskę, aby je czytać, rozważać, uwielbiać i 

adorować – z tą samą miłością, jaką żywimy do Chrystusa obecnego w naszych 

kościołach. 

2. Liturgia Słowa 

PIERWSZE CZYTANIE (Ne 8,1-4a.5-6.8-10) 

Natchniony autor Księgi Nehemiasza zaprasza nas do słuchania odczytywanego we 

wspólnocie wiary Słowa Bożego bez pośpiechu. Tak słuchali go powracający z wygnania 

w Babilonii Izraelici. Słowo Boże przywracało im, zmęczonym wygnańcom i 

wędrowcom, siły duchowe, rozpalało wiarę. Dawało ważne, religijne motywy do 

dalszego postępowania według Prawa Bożego, pośród trudów ludzkiego życia w 

zrujnowanym przez wrogów kraju.  

Czytanie z Księgi Nehemiasza 

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden 

mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł 

księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi.  

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko 

mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać.  

I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności 

mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze 
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Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym 

celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej 

niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego 

Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się 

i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. 

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak 

że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz 

Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu:  

„Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu.  

Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”.  

Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, 

spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który 

nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie 

przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”. 

Oto Słowo Boże – 

Bogu niech będą dzięki! 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,8-9.10 i 15) 

 

Refren: Słowa Twe, Panie, są Duchem i życiem. 

 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 

Jego słuszne nakazy radują serce, * 

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 

Niech znajdą uznanie przed Tobą + 

słowa ust moich i myśli mego serca, * 

Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

 

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE (1 Kor 12, 12-30) 

Św. Paweł opisuje środowisko wierzących w Koryncie, w którym jest głoszone,  rośnie i 

owocuje Słowo Pana. Wspólnota zwykłych ludzi staje się dzięki niemu żywym Ciałem 

Chrystusa – Kościołem. A w nim są ci. którzy głoszą Ewangelię, ale także ci, którzy kierują 

życiem tej wspólnoty. Są w niej osoby obdarzone darami Ducha Świętego, charyzmatycy, 
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ale i osoby współcierpiące z Chrystusem, które wymagają troski, bo są najsłabsze, pokorne, 

ubogie, prześladowane. Oni wszyscy, będąc Ciałem Chrystusa, żyją i karmią się jego 

Słowem, aby nikim nie triumfował grzech pychy i egoizmu.  

 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. 

Bracia, 

podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki 

ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: 

czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni 

jednym Duchem.  

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: 

Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy 

do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - 

czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub 

gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy z nich w ciele. 

Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie 

liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi 

potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. 

Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które 

uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak 

przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, 

które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze 

ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było 

rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie 

nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; 

podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się 

wszystkie członki. 

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił 

Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a 

następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz 

przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy 

prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? 

Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? 

Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 
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EWANGELIA (Łk 1,1-4;4,14-21) 

 

Święty Łukasz mocno podkreśla wiarygodność historyczną swojego Ewangelii o życiu i 

nauczaniu Jezusa Chrystusa. Opiera ją na rzetelnych świadectwach apostołów i uczniów, 

którzy uczestniczyli w życiu Nauczyciela z Nazaretu i byli najpierw Jego „naocznymi 

świadkami”, a następnie sługami głoszącymi to, co widzieli i to, co słyszeli (por. 1 J 1,1-3). 

Dzisiaj usłyszymy ich świadectwo o Jezusie, który uroczyście rozpoczyna swą publiczną 

działalność od programowej wypowiedzi w synagodze w Nazarecie. Streszcza w niej swą 

ewangelię, która w istocie swej jest „Słowo Łaski” dla ubogich, zniewolonych, niewidzących 

i uciśnionych. Ale ostatecznie to On sam, którego słuchamy i w którego się wraz z 

pierwszymi słuchaczami wpatrujemy z podziwem, jest Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną o 

Bożym miłosierdziu i wolności dla nas. One są w Nim dla każdego człowieka dobrej woli.  

 

Początek Ewangelii według świętego Łukasza 

 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, 

tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami 

słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać 

ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, 

których ci udzielono. 

W owym czasie: 

 

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 

On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim 

zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. 

Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa 

na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 

wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. 

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim 

utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 

słyszeli”. 

Oto Słowo Pańskie –  Chwała Tobie, Chryste! 
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3. Homilia 

 

Nadprzyrodzone wymiary Słowa Bożego  

Czy jest coś bardziej kruchego niż słowo, które wypowiedziane umiera chwilę później? 

Czy jest coś bardziej trwałego niż słowo, które wypowiedziane może zmienić bieg 

historii, ludzkie życie, dać nadzieję lub zabić? Jeśli słowo ludzkie posiada tak wielką moc, 

cóż powiedzieć o Słowie Boga? Dziś Słowo Boga zaprasza nas do wejścia w swój świat. 

W jaki sposób poruszać się w nim? Jak odnaleźć w nim  obecność samego Pana? Jak 

usłyszeć w nim Słowo życia wiecznego – i to dla mnie zanurzonego w wirze życia 

doczesnego? 

1. Słuchać bez pośpiechu, jak odpoczywający przy źródle wędrowiec 

Liturgia Słowa, którą przeżywamy podczas każdej Eucharystii, to uprzywilejowany 

moment, w którym Biblia zaprasza nas do wejścia w swój świat. Liturgii tej nie 

wymyśliliśmy my chrześcijanie, o czym możemy się przekonać słuchając dzisiejszego 

pierwszego czytania z Księgi Nehemiasza. Historia tej księgi rozgrywa się w piątym 

wieku przed Chrystusem, za czasów króla perskiego Artakserksesa, kiedy Izraelici po 

okresie wygnania babilońskiego wracają do swojej ojczyzny. Jednym z głównych 

bohaterów tamtych czasów jest Ezdrasz, kapłan i pisarz, który prowadzi pierwszy 

pochód około dwóch tysięcy rodaków, mających odbudować Jerozolimę i zniszczoną 

świątynię. W dzisiejszym pierwszym czytaniu spotykamy go już po kilkunastu latach, 

kiedy na dziedzińcu odnowionego domu Bożego przewodniczy obchodom Święta 

Namiotów.  

Liturgia tego święta do złudzenia przypomina naszą liturgię Słowa. Ezdrasz przynosi 

Księgę Prawa, Torę, i czyta ją wobec wszystkich, mężczyzn i kobiet. Czyni to na 

specjalnym podwyższeniu, odpowiednik późniejszej bimy w synagodze i naszej ambony 

w kościele. Słowo Boże czytane jest z dodatkiem objaśnienia, które czynią lewici – to 

nasze kazanie. Prawdopodobnie objaśnienia sprowadzały się do tłumaczenia Tory 

spisanej w języku hebrajskim na aramejski, którym mówili Izraelici po latach niewoli. 

Wreszcie po skończonym czytaniu Ezdrasz błogosławi lud, który stojąc odpowiada 

„Amen”. Taki scenariusz liturgii słowa do dziś dnia obserwować można w synagogach, w 

pierwszym wieku po Chrystusie przejęliśmy go także my chrześcijanie. 

Oprócz tych podobieństw w liturgii Ezdrasza na szczególną uwagę zasługuje jeszcze 

kilka momentów. Uszy wszystkich, pisze autor, zwrócone były ku Księdze Prawa (Ne 8, 

3). Można sobie wyobrazić atmosferę skupienia, milczenie, które panowało wówczas na 

placu świątynnym i jeden głos, który wybrzmiewał w tej ciszy i czytał, czytał 

niezmordowanie, od rana aż do południa. Nikt się nigdzie nie spieszył, nikogo nie 

męczyło słuchanie. Ci, którzy przeszli długą drogę niewoli, wiedzieli już, że nie mają się 
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gdzie spieszyć. Wielu z nich utraciło wszystko podczas upadku Jerozolimy, wielu 

zaryzykowało wszystko wracając do niej. Byli jak zmęczeni drogą wędrowcy, którym 

wreszcie dane było zatrzymać się i pić długo, bez pośpiechu. Pili ze źródła Słowa Bożego, 

Słowa, które, zapomniane i nie słyszane przez lata, znów powracało do nich.  

A kiedy Ezdrasz wzniósł swoje ręce do błogosławieństwa, lud upadł na twarz i oddał 

pokłon. Czyżby kłaniali się Ezdraszowi, który wskrzesił ich, przyprowadzając na nowo 

do kraju przodków? Nie, Izrael oddał pokłon Księdze Prawa. Tekst hebrajski używa w 

tym miejscu czasownika hwh, który oznacza pokłon oddawany samemu Bogu. Jesteśmy 

obecni w chwili, kiedy w narodzie wybranym rodzi się prawdziwy kult Słowa. Później, 

kiedy najazd rzymski Tytusa zniszczy świątynię i rozproszy Żydów po całym świecie, 

przetrwa tylko Słowo, w którym mieszka Bóg, cześć dla Tory, którą traktować będą jako 

jego wcielenie. Jej poświęcać będą całe swoje życie, studiując ją, ucząc się jej na pamięć, 

recytując w modlitwach.  

2. Słuchać Jezusa, który zaprasza do wędrówki wiary 

Także Jezus, Słowo Wcielone, podczas Eucharystii przechodzi pośród nas. Czy 

towarzyszy Mu jakiekolwiek poruszenie naszego serca? Być może nie zauważamy Go 

nawet, tymczasem ile napięcia towarzyszyło jego pojawieniu się w synagodze w 

Nazarecie. Kiedy powstał, aby czytać Pismo zawisły na nim spojrzenia wszystkich 

zgromadzonych. Odczytał fragment mesjański z Księgi Izajasza, o Słudze Jahwe, na 

którym spoczął Duch Pana, który przywraca wzrok niewidomym, ogłasza wolność 

uwięzionym, obwołuje rok łaski. Kiedy zwinął księgę i usiadł, oczy wszystkich wciąż 

były w Nim utkwione. Oczekiwali wyjaśnienia. Nic prostszego, Słowo Boże na ten dzień 

mówiło właśnie o Nim. Mieszkańcy Nazaretu a wraz z nimi i my oczekujemy tylko 

jednego wyznania Jezusa – „To o Mnie mówi prorok Izajasz, ja jestem oczekiwanym 

Mesjaszem”. Tymczasem Jezus wypowiada tylko enigmatyczne zdanie: „Dziś spełniły się 

te Słowa Pisma, któreście słyszeli.” W jaki sposób się spełniły?- tego już nie dane nam 

jest wiedzieć.  

Dlaczego Jezus nie odkrywa swojej tożsamości, dlaczego nie mówi od razu, kim jest? 

Dlaczego twierdzi, że wypełniły się słowa mówiące o uzdrowionych i uwolnionych, 

skoro nie uczynił jeszcze żadnego cudu, znajduje się na początku swojej misji? Kiedy 

zaczynamy się wczytywać w tekst Łukasza zauważamy, że więcej w nim niepokojących 

pytań niż pewników. Dopiero kiedy zaczynamy sobie te pytania głośno zadawać, 

odkrywamy, czym jest rzeczywiście Słowo Boże. Nie ma w nim nic z chłodnej pewności 

nieożywionego tekstu. Słowo to głos Boga, to stojąca za nim żywa Osoba, chce nas 

prowadzić w duchu wolności. Jezus, nasze Słowo, nigdy nie daje i nie narzuca nikomu 

gotowych odpowiedzi na pytania o swoją obecność, miłość, o nasze powołanie, sens 

życia i celowość cierpień. U Niego gotowych odpowiedzi nie ma. Chce nas do nich 

doprowadzić, chce abyśmy je odkryli - zaprasza nas w drogę. Jego słowa krok po kroku 

będą nabierały coraz bardziej realnych kształtów. Niedługo po wydarzeniu w Nazarecie, 

które zapowiada Jego misję, także On wyruszy w wędrówkę, w której da się poznać jako 

prorok uzdrawiający i głoszący w mocy Ducha słowo Boże. Aby przekonać się, kim 
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naprawdę jest, trzeba będzie czekać aż do Wieczernika i Ofiary na krzyżu. Jego słowo 

spełni się ostatecznie, lecz aby to ujrzeć, trzeba będzie Mu towarzyszyć cierpliwie i z 

ufnością.  

 

 

3. Aplikacja 

1) Słowo zaprasza nas dziś do tego, abyśmy przychodząc na Eucharystię zrezygnowali 

na chwilę z pośpiechu życia, zostawili przed Panem nasze codzienne sprawy i problemy. 

Żeby usłyszeć Jego głos, trzeba się zatrzymać, jak wędrowiec, który dotarł do źródła. 

Dobrze jest pić bez pośpiechu. Dopiero wówczas czuć smak Słowa.  

2) Wrażliwość na obecność Boga w jego Słowie i emocje, z jakimi przeżywa się spotkanie 

z Nim, to nieoceniona lekcja, jaką do dziś dnia daje nam Izrael. W Księdze Nehemiasza 

lud płacze słysząc Słowa Boga, słysząc słowa, których do końca nie rozumie, ale 

wyczuwając bliskość Osoby, która za nimi stoi. Ezdrasz nakazuje, aby zapomnieli o tym, 

co za nimi, o tułaczce i własnych grzechach. To radość w Panu ma być ich ostoją. Bóg nie 

przychodzi w swym Słowie po to, pogrążyć ich w smutku i rozpamiętywaniu win, 

pragnie przywrócić im radość życia, podarować doświadczenie swojej miłości. Czym jest 

dla Izraela radość spotkania ze Słowem Boga wie każdy, kto oglądał liturgię 

synagogalną. Kiedy w jej centralnym punkcie Tora zostaje wyjęta z aron haqqodesz i 

przechodzi pomiędzy zgromadzonymi, nie ma nikogo kto by nie śpiewał i nie pragnął jej 

dotknąć. To przechodzi sam Pan. 

3) Słowo Jezusa to Słowo życia, które odpowiada na nasze konkretne życiowe sytuacje. 

Nie zniechęcajmy się, kiedy Słowo wydaje się niezrozumiałe. Często potrzeba czasu, 

żeby dojrzało i wydało owoc w naszym życiu. W takiej chwili Słowo, do tej pory 

niezrozumiałe, okazuje się być ratunkiem i drogowskazem. Dziś Bóg zaprasza nas do 

tego, abyśmy przyjęli Słowo jak osobę Chrystusa Pana, jako towarzysza naszej wędrówki 

i wraz z Nim przeżywali wszystkie zmienne koleje naszego ludzkiego życia. 

 

4. Modlitwa powszechna 

 

Zanośmy nasze modlitwy do Ojca w niebie, który mówi do nas słowami Pisma i 

słowami Jezusa Chrystusa. 

- „Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą!” Módlmy się za 

wszystkich ochrzczonych, aby z uwagą wsłuchiwali się w niosące Bożą radość Słowo, 

które jest im głoszone w Kościele przez biskupów, kapłanów i diakonów. 
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- „Słowa Twe, Panie, są Duchem i życiem”. Módlmy się za chorych i cierpiących, którzy  

wsłuchują się z wiarą w słowa Pisma świętego, aby Duch Święty napełniał ich dusze 

swoją uzdrawiającą mocą i coraz głębiej włączał w zbawcze życie Chrystusa – Pana. 

- „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa”. Módlmy się za wszystkich, którzy kierując 

się pychą i egoizmem są źródłem sporów, podziałów i nieporozumień w Kościele, aby 

nie zrywali z mistycznego Ciała Chrystusa szaty łaski i nie wystawiali Go na poniżenie. 

- „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, a więźniom wolność”. Módlmy się za katechetów, 

kaznodziejów, misjonarzy, moderatorów Dzieła Biblijnego, teologów i biblistów, aby 

Duch Święty oświecał swoją Mądrością ich umysły i rozpalał swoją Miłością ich serca 

uzdalniając każdego do odważnego głoszenia Ewangelii tak młodym jak i dorosłym, a 

zwłaszcza tym, których niszczą fałszywe ideologie pochodzące od „ojca kłamstwa”. 

- „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Módlmy się za naszych braci i 

siostry, którzy odeszli z tego świata, aby w Niebie z radością oglądali dobro, którego 

dokonali na ziemi będąc posłuszni Słowu Bożemu. 

- „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu”. Módlmy się za nas 

uczestniczących w niedzielnej Eucharystii, abyśmy czerpali z niej moc do życia we 

komunii z Bogiem, naszym Stwórcą i Ojcem.  

Panie, nasz Boże, Ty kierujesz do nas swoje słowo zapisane księgach Starego i 

Nowego Testamentu, przyjmij nasze pokorne modlitwy, do których ono nas 

pobudziło. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.     

 

Opracował:  

ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej 


