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SŁOWO BOŻE W LITURGII
KOMENTATORKA

WD

Tak jak nie ma Eucharystii bez Słowa Bożego,
tak bez kobiecej wrażliwości rozumienie
czytań mszalnych byłoby bardzo utrudnione.
Nie przypadkowo, to właśnie najczęściej
kobiety pełnią w zgromadzeniu posługę
komentatorki. Krótkie, ale w pełni nasycone
teksty wychodzące spod pióra pań, to synteza,
czasem głębsza analiza lub po prostu duchowa
zachęta do prawdziwego przeżywania liturgii
słowa. Odczytywane spokojnym głosem
p r z e d r o z p o c z ę c i e m l i t u rg i i l u b j e j
poszczególnymi częściami komentarze mają
na celu, nie tylko zaspokojenie ciekawości
wiernych, lecz przede wszystkim pomagają
zrozumieć najważniejsze prawdy wiary. Takie
merytoryczne przygotowanie owocuje
otwartością na łaski i dary Ducha Świętego,
które pozwalają czerpać z Pisma Świętego,
uniwersalnej skarbnicy wiedzy. Pomaga ono
również usłyszane Słowo wprowadzać w
czyn. To właśnie dzięki cechom posiadanym
głównie przez kobiety komentarze
odznaczają się skutecznością. Pisane z
cierpliwością i łagodnością skrywają mądrość
i prostotę, precyzyjnie ubrane w słowa myśli,
stają się narzędziem nie tylko wyjaśniającym,
lecz również prowadzącym wprost ku
spotkaniu z żywym i prawdziwym Bogiem.
Julia Frankowska - Lubomyśl

SŁOWO w kilku słowach? To już lepiej w milczeniu adorować SŁOWO…
„Święta liturgia jest przede wszystkim oddawaniem czci Bożemu majestatowi,
zawiera jednak również bogatą treść do pouczania wiernego ludu. W liturgii bowiem
Bóg przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię, lud zaś
odpowiada Bogu śpiewem i modlitwą” (…) [KL 33 – Konstytucja o liturgii świętej).
Słuchając wypowiedzi Soboru Watykańskiego II (szczególnie KL 7 i 33)
pojawia się pytanie: Jak zawrzeć w kilku słowach SŁOWO? SŁOWO, które stało się
Ciałem, jest Jezusem Chrystusem, który do nas mówi i jest Sensem naszej wiary.
Na jednej z tytułowych stron mojego osobistego egzemplarza Biblii
Tysiąclecia (to jest najpopularniejszy w Polsce przekład Pisma Świętego Starego i
Nowego Testamentu, który jest używany w Lekcjonarzu mszalnym) mam zapisane
pewne motto, które trafnie oddaje w skrócie „dlaczego?”, „jak?” i „kiedy?” trzeba
wziąć z wiarą księgę Pisma Świętego i w liturgii „posługiwać się” (a raczej czytać i
rozważać). Biblia, czyli List Boga zakochanego w człowieku, w liturgii i prywatnie
jest wciąż za mało czytana.
Przesłanie z mojej Biblii jest wciąż aktualne: „Trzy rzeczy mamy do zrobienia na
ziemi: 1. szukać Jezusa, 2. znaleźć Jezusa, 3. kochać Jezusa”.
Czytający słowo Boże w liturgii nie może tylko dobrze czytać, czy nawet
znajdować skróty (sigla) biblijne, ale musi być czytelnym GŁOSICIELEM,
powinien proklamować z wiarą Boga.
Ks. Andrzej Hładki
Jak ustalać Rok w czytaniach na niedziele i uroczystości?
Nie zawsze mamy dostęp do kalendarza liturgicznego, albo nie jesteśmy pewni, czy otworzyliśmy właściwe w
danym roku czytanie w lekcjonarzu. Jak „policzyć” jaki jest Rok w czytaniach niedziel i uroczystości?
Sprawa jest prosta , wystarczy dodać cyfry roku:
Jeśli suma jest podzielna przez 3, to jest rok trzeci, czyli - C
Jeśli zostaje z dzielenia reszta „1” - to jest rok pierwszy, czyli - A
Jeśli zostaje reszta „2” - to jest rok drugi, czyli – B
Dla przykładu mamy Rok Pański 2016 – w Lekcjonarzu mszalnym Rok C. 2016 rok: 2 + 1 + 6 = 9 dzieląc przez 3 nie ma
„reszty”dzielenia, czyli jest Rok C.
W dni powszednie, w nieparzyste lata korzystamy z czytań Roku I, natomiast w lata parzyste z Roku II.
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