
Nabożeństwo biblijne ku czci Słowa Bożego

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

Pieśń

Znak krzyża i pozdrowienie

P. Niech Wam błogosławi Słowo Boże, które od początku jest z Ojcem i które z Dziewicy Matki 
przyjęło ciało, aby być naszym Bratem i Zbawicielem.

W. Słowo Boże Wcielone, / ożywiaj nas Duchem swoim.

Wprowadzenie

P. Nasz Założyciel, święty Arnold, nadając nowo założonemu zgromadzeniu nazwę Słowa Bożego, 
chciał, aby to Słowo rozumiano w potrójnym znaczeniu. Po pierwsze – w znaczeniu osobowym, 
jako Słowo Ojca, które jest Osobą odwiecznego Syna. Następnie – jako słowo Syna, czyli głoszoną 
przez Niego Dobrą Nowinę. Po trzecie zaś – jako słowo Ducha Świętego, którym jest Pismo 
Święte. Oddajmy cześć Słowu Bożemu, pamiętając o tym potrójnym znaczeniu.

P. Módlmy się.

W. Ojcze, / jesteśmy napełnieni nowym światłem, / które jest owocem przyjścia Twojego Słowa do 
nas. / Niech Ewangelia przenika nasze serca / i staje się naszym codziennym pokarmem. / Prosimy 
o to w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. / Amen.

L. Czytanie: Prz 8,22‒36

Medytacja w ciszy

Responsorium

P. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego (Ps 33,6).

W. Niech cała ziemia boi się Pana / i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata! / Bo On 
przemówił, a wszystko powstało; / On rozkazał, a zaczęło istnieć (Ps 33,8‒9).

P. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią 
ziemi;

W. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, / nie wraca do Mnie bezowocne, / zanim wpierw nie 
dokona tego, co chciałem, / i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55,10‒11).

P. Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy,

W. Wszechmocne Twe słowo z nieba, / z królewskiej stolicy, / jak miecz ostry niosąc Twój 
nieodwołalny rozkaz, / jak srogi wojownik / runęło pośrodku zatraconej ziemi (Mdr 18,14‒15).

P. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto 
mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka.

W. Bo kto mnie znajdzie, / ten znajdzie życie / i uzyska łaskę u Pana (por. Prz 8,32‒35).
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Pieśń

P. Powstańmy, aby wysłuchać fragmentu Ewangelii, szczególnie drogiego świętemu Arnoldowi.

P. lub L. Ewangelia: J 1,1‒14

Homilia lub medytacja w ciszy

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Responsorium

P. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na 
co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce: mówimy o Słowie Życia (por. 1 J 1,1).

W. To życie stało się widzialne, / widzieliśmy je i daliśmy temu świadectwo. / Ogłaszamy wam 
Życie wieczne, / które było u Ojca / i dla nas stało się widzialne (por. 1 J 1,1n).

P. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! » (Mk 1,14n).

W. Posłał swe słowo synom Izraela, / zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. / On to jest 
Panem wszystkich (Dz 10,36).

P. Jezus rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! » (Mk 
16,15).

W. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, / a Pan współdziałał z nimi / i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16,20).

P. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» – powiedziało 
Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. «Wybierzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród 
siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś 
oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa» (Dz 6,2‒4).

W. Nieustannie dziękujemy Bogu, / bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, / przyjęliście
je nie jako słowo ludzkie, / ale – jak jest naprawdę / – jako słowo Boga, / który działa w was, 
wierzących (1 Tes 2,13).

P. W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i 
prowadzi z nimi rozmowę.

W. Tak wielka zaś kryje się w słowie Bożym moc i potęga, / że jest ono dla Kościoła podporą i siłą 
żywotną, / a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, / pokarmem duszy / oraz źródłem czystym i 
stałym życia duchowego (DV 21).

P. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp,

W. I światłem na mojej ścieżce (Ps 119,105).

P. Dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za to, że uczynił nas swymi dziećmi w Słowie Bożym i przekazał
nam bogate dziedzictwo świętego Arnolda, naszego Ojca, Wodza i Założyciela.

Ojcze nasz...

Pieśń
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P. Módlmy się.

W. Ojcze pokoju i miłości, / radujemy się w Słowie Bożym, / Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, / 
który nas jedna z Tobą. / Za wstawiennictwem świętego Arnolda / wyzwól wszystkie narody z 
ciemności grzechu. / Prowadź je po drogach zbawienia / dzięki światłości Słowa i Duchowi łaski. / 
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. / Amen.

Błogosławieństwo eucharystyczne

Pieśń
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