
Intronizacja Pisma Świętego

P. – przewodnik / celebrans          W. – wszyscy          N. – imię
L. – lektor          R. – refren, odpowiedź

Pieśń

Celebrans wnosi Pismo Święte w uroczysty sposób i po okazaniu Księgi zgromadzonym 
umieszcza ją otwartą na honorowym miejscu. Można także użyć kadzidła.

Znak krzyża i pozdrowienie

P. Pan zgromadził nas wokół Księgi Prawdy i Życia. Otwórzmy serca i umysły na światło Jego 
słowa, w którym On jest obecny.

L. Czytanie: Hbr 4,12‒13 lub J 1,1‒3 lub 2 Tm 3, 15‒17.

Wezwania

P. Wszechmogący, wieczny Boże i Ojcze, w przeszłości przemawiałeś wielokrotnie i na różne 
sposoby do naszych przodków przez proroków, a na końcu przemówiłeś do nas przez swojego 
Syna.

W. Pozwól nam słuchać Twego głosu, / bo Ty jesteś Tym, który mówi do nas dzisiaj / w 
natchnionych słowach Księgi Życia.

P. Nie pozwól, byśmy zatwardzali serca nasze jak Izrael, który wystawiał Cię na próbę.

W. Otwórz nasze serca, / aby ziarno Twojego Słowa / mogło paść na dobrze uprawioną glebę.

P. Ty zgromadziłeś nas razem, abyśmy żyli w Twojej obecności i w tym błogosławionym czasie 
słuchali Twego Ducha.

W. Oświeć nas swoim Duchem / i ukazuj, kiedy i gdzie popełniamy błędy, / pouczaj nas przez 
przykład Twego Syna.

P. Porusz nasze serca przez potężną pomoc Twego Ducha.

W. Prowadź nas do autentycznej modlitwy, / szczerej pokuty / i całkowitego oddania się 
zadaniom, / które stawiasz przed nami.

P. Rozpal w nas od nowa tę miłość, która napełnia Serce Jezusa.

W. Abyśmy żyli przez Niego, z Nim i w Nim / dla Twojej chwały / oraz dla dobra Twojego 
Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi.

P. Przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy, Matki Jezusa i naszej Matki, przedstawiamy Tobie nasze
potrzeby.

W. Niech Twój Duch kształtuje w nas od nowa obraz Twego Syna. / Prosimy o to przez Jezusa 
Chrystusa, / który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. / Amen.

Za: Vademecum SVD. Modlitewnik Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, Warszawa 2017


