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KATECHEZY MISTAGOGICZNE u św. Andrzeja Boboli w Warszawie - Wielki Post 2021 

20 lutego 2021, 18.00 -  Katecheza o wtajemniczeniu chrześcijańskim: Żyć łaską chrztu świętego 
27 lutego 2021, 18.00 -  Katecheza o Słowie Bożym w liturgii: Słowo, która nas uświęca   
6 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o sakramencie Eucharystii: Pokarm, którym się stajemy 
13 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o sakramencie Pokuty i Pojednania:  Nawrócenie, czyli walka prowadząca do świętości 
20 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o Kościele: Powołani do wspólnoty 
26 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o liturgii Wielkiego Tygodnia - Nasza Pascha 

II niedziela Wielkiego Postu -Słowo, która nas uświęca   

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

Heb 4,12 

☩ 

Dlatego 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 

☩ 

Św. Augustyn (+430), Wyjaśnienia Psalmów, 103, 4,1. 

Pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi, że to samo Słowo rozbrzmiewa na 
ustach wszystkich świętych pisarzy. To Słowo, które było na początku u Boga, nie potrzebuje sylab, 
ponieważ nie jest zależne od czasu. 

☩ 

Sobór Watykański II, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 13 

Słowa Boże, wyrażone językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś Słowo Ojca 
Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi 

☩ 

św. Efrem Syryjczyk (=373) , Komentarz do Diatessaronu I,18 

Ktoż zdolny pojąć ogrom tego, co może kryć się w Twym jednym słowie? Zaprawdę, o wiele więcej aniżeli 
przyjmujemy, pozostawiamy, podobnie jak ludzie pijący ze źródła 

☩ 

Modlitwa przed ewangelią w obrządku bizantyjskim 

Spraw, o Władco, Przyjacielu ludzi, by rozbłysło w naszych sercach jasne światło Twego boskiego poznania 
i otwórz oczy naszego umysłu na zrozumienie Twoich ewangelicznych nauk. Wlej w nas bojaźń Twych 
świętych przykazań, abyśmy, podeptawszy cielesne pożądania, wiedli wciąż życie duchowe, myśląc i 
czyniąc to wszystko, co jest Tobie przyjemne. 
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☩ 

św. Ireneusz z Lyonu (+202), Przeciw herezjom I, 9,4 

Wyobraźmy sobie, że ktoś - mając przed sobą piękny wizerunek króla uczyniony z cennych kamieni przez 
zręcznego artystę - niszczy ludzką postać, stanowiącą treść wizerunku, wyrywa kamienie i układa je od 
nowa, by ukazać obraz psa albo wilka i, co więcej, ukazać niezdarnie. Wyobraźmy sobie, że (…) że ze 
względu na piękno kamieni zdoła oczarować niedoświadczonych, nieznających wyglądu króla oraz 
przekonać ich, że brzydka postać wilka to piękny wizerunek władcy (…). Podobnie tamci, zszywają ze sobą 
babcine bajeczki, wyciągają słowa, zdania, przypowieści z jednego i drugiego kontekstu Pisma Świętego, 
starając się nadać sens słowom swych bajek. 

☩ 

Błogosławieństwo wody chrzcielnej w czasie wigilii paschalnej 

Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów 
zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę chrztu świętego.  
 Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy 
uświęcania: Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył 
kres występkom i dał początek cnotom.  
 Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród 
wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych.  
 Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym; a 
gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda; po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał 
uczniom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".  
 Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez Ducha 
Świętego otrzyma łaskę Twojego Jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i 
przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i z Ducha Świętego do 
nowego życia dziecka Bożego. 

Wstawiając paschał do wody - raz albo trzy razy - kapłan śpiewa dalej: 

Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez 
chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. w. Amen. 

Niektóre cytaty biblijne wykorzystywane w czasie Eucharystii: 

Pan z wami - Księga Rut 2,4 

Chwała na wysokości Bogu… - Ewangelia wg św. Łukasza 2,14 

Święty, święty, święty… - Księga Izajasza 6,3 

Ojcze nasz… - Ewangelia wg św. Mateusza 6,9-15 

Oto Baranek Boży… - Ewangelia wg św. Jana 1,29 
Błogosławieni, wezwani na ucztę… - Ap 19,9 

Panie nie jestem godzien… - Ewangelia wg św. Mateusza 8,8 
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