
40. Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem.
Dziś słowa Pana Jezusa możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego. Kiedy czytamy Pismo Święte, Jezus do

nas mówi. Jest to księga zawierająca słowa Boga, słowa Pana Jezusa.

W kościele słuchamy słowa Bożego. Tę część Mszy Świętej nazywamy liturgią słowa. Gdy kapłan czyta

Ewangelię, czynimy znak krzyża na czole, ustach i na sercu, by pokazać, że chcemy te słowa zapamiętać,

wypowiedzieć ustami i zachować w swoim sercu.

Pokoloruj rysunek.

Przypomnijmy sobie słowa, które wypowiadamy po usłyszeniu słowa Bożego czytanego przez lektora lub

ministranta.

Lektor: Oto słowo Boże.

Dzieci: Bogu niech będą dzięki.

W czasie liturgii słowa słyszymy także fragment Ewangelii. Jest on czytany przez księdza.

Ksiądz: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Na te słowa odpowiadamy:

Dzieci: Chwała Tobie, Panie.



W czasie tych słów czynimy znak krzyża na czole, ustach i w sercu na znak, że chcemy te słowa zapamiętać,

wypowiedzieć je ustami i zachować w sercu.

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii ksiądz wypowiada słowa:

Ksiądz: Oto słowo Pańskie.

Dzieci: Chwała Tobie, Chryste.

Czasami ksiądz podnosi do góry księgę Pisma Świętego wysoko w górę i błogosławi nią tych, którzy

słuchają Bożego słowa.

Pokoloruj na czerwono słowa wypowiadane przez księdza, a na zielono te, które mówią wierni.

Narysuj powyżej w pustym polu księgę, z której czytane jest słowo Boże podczas Mszy Świętej.



Słów Jezusa należy słuchać z uwagą i w skupieniu, aby je dobrze zrozumieć, przyjąć do serca i stosować

w życiu. Na czas odczytywania pierwszego i drugiego czytania oraz śpiewu psalmu możemy być w postawie

siedzącej. Jednak kiedy usłyszymy śpiew „alleluja” - wszyscy wstajemy, gdyż za chwilę będzie odczytana Ewangelia,

podczas której przyjmujemy stojącą postawę ciała. Po odczytanej Ewangelii i odpowiedzi słów „Chwała Tobie Panie”

- możemy z powrotem usiąść.

Postawa stojąca wyraża wielki szacunek do słów, które wypowiedziane zostały przez Chrystusa, oraz wyraża

gotowość do ich przyjęcia. Wiemy, że czasem nie jest słuchanie łatwe, ale starajmy się zdobyć na wysiłek

i słuchajmy je z uwagą. Dzięki słowom Jezusa będziemy lepsi dla innych ludzi.

Tak samo, kiedy człowiek, mały czy duży, słucha dobrego Boga, jego serce napełnia się Bożą miłością

i łatwiej mu być dobrym dla innych.


