
INTRONIZACJA SŁOWA BOŻEGO W RODZINIE
Niedziela Słowa Bożego, 24 stycznia 2021

(wersja dla rodzin z małymi dziećmi)

PRZYGOTOWANIE

Należy przygotować: Pismo Święte, odpowiednie miejsce (na stałe) do złożenia otwartej Biblii, obrus, kwiaty,
świecę. Oprócz tego należy przygotować stroje dla dorosłych uczestników intronizacji i dla dzieci.

PRZEBIEG

Rodzina gromadzi się przed przygotowanym miejscem, w którym umieści się Pismo Święte.

Prowadzący rozpoczyna:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Jeden z domowników zapala świecę, mówiąc:
Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący:
Pan jest wśród nas. Powierzmy nasze życie Bogu Ojcu, który nas kocha i troszczy się o nas.

Wszyscy:
Ojcze nasz…

Prowadzący:
Gromadzimy się w imię Pana Jezusa zmartwychwstałego, który jest Słowem.
Dlatego mówimy: Witamy Cię Panie Jezu.

Wszyscy:
Witamy Cię Panie Jezu.

Prowadzący:
Panie Jezu, daj nam Ducha Świętego, abyśmy przyjęli słowo Boże i ukochali Pismo Święte.

Prowadzący:
Wysłuchajmy teraz fragment Ewangelii.

Jeden z członków jest narratorem, wybrani członkowie rodziny (dzieci) odgrywają scenę ewangeliczną (postacie:
dwóch uczniów, Jezus). W przypadku większej ilości uczestników można dołożyć postacie przechodniów.

Tego  samego  dnia  dwaj  z  nich  byli  w drodze  do  wsi,  zwanej  Emaus,  oddalonej  sześćdziesiąt
stadiów  od  Jerozolimy.  Rozmawiali  oni  z  sobą  o  tym  wszystkim,  co  się  wydarzyło.  Gdy  tak
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako
na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w
drodze? Zatrzymali  się smutni.  A jeden z  nich,  imieniem Kleofas,  odpowiedział  Mu: Ty jesteś
chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało.
Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był
prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy
wydali  Go na  śmierć  i  ukrzyżowali.  A myśmy się  spodziewali,  że  On właśnie  miał  wyzwolić



Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z
naszych  kobiet  przeraziły  nas:  były  rano  u  grobu,  a  nie  znalazłszy  Jego  ciała,  wróciły  i
opowiedziały,  że  miały  widzenie  aniołów,  którzy  zapewniają,  iż  On  żyje.  Poszli  niektórzy  z
naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. 
Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko. I
zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść
dalej.  Lecz przymusili  Go, mówiąc: Zostań z nami,  gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już
nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali  Go, lecz On
zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z
nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy.
Tam  zastali  zebranych  Jedenastu  i  innych  z  nimi,  którzy  im  oznajmili:  Pan  rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak
Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do
nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.

(Łk 24,13-36)

Po przedstawieniu fragmentu  biblijnego prowadzący przeprowadza  krótką  katechezę – rozmowę o odegranej
scenie. Dzieci i dorośli dzielą się przeżyciami.

Następnie uczestnicy całują Pismo Święte, które potem składa się na wyznaczone miejsce.

Prowadzący:
A teraz chciałbym zapytać, dlaczego mamy na stole świecę, obrus i kwiaty?

Dzieci podają swoje odpowiedzi.

Prowadzący podsumowuje i zapraszam do modlitwy.

Modlitwę powtarzają wszyscy obecni.
Panie Jezu, bądź z nami w tym domu, w naszej rodzinie.
Mów do nas przez Pismo Święte i modlitwę. 
Niech Pismo Święte będzie szanowane w naszym domu.
Błogosław nam, Jezu.

Prowadzący, wskazując na poszczególne elementy, modli się:
Dotykając obrusu:
Chcemy karmić się Twoim słowem.

Dotykając kwiatów:
Chcemy żyć Twoim słowem.

Podnosząc zapaloną świecę:
Chcemy iść za Twoim słowem.

Prowadzący:
Oddajmy pokłon Słowu.

Wszyscy kłaniają się w stronę Pisma Świętego.

Prowadzący:
Prośmy Maryję o pomoc w naszym czytaniu Pisma Świętego i życia nim.



Wszyscy:
Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący bierze Biblię i błogosławi nią każdego. Następnie jeden z uczestników błogosławi prowadzącego.
Można zaśpiewać jakąś piosenkę religijną odpowiednią dla dzieci.


