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II. Propozycja homilii 

Każdy dzień Pański, dzień zmartwychwstania Jezusa, jest zawsze nową niedzielą 

ze względu na wybrane i głoszone w niej słowo Boże. Zgodnie z liturgicznym 

kalendarzem, w cotygodniowym rytmie, przekazuje ono określone przesłanie, które 

staje się punktem odniesienia dla wiary i życia każdej chrześcijańskiej wspólnoty. Tak 

jest w każdą niedzielę całego roku liturgicznego. Uczestnicząc w niedzielnej 

Eucharystii, nie zastanawiamy się jednak nad tym, czy w należyty sposób korzystamy z 

czytanego w niej słowa Bożego. Godną pochwały jest więc inicjatywa papieża 

Franciszka, aby dzisiejsza niedziela zwykła w ciągu roku była w całym Kościele w 

szczególny sposób poświęcona słowu Bożemu poprzez celebrację, refleksję i apostolat 

biblijny. Dlatego rozważając przeznaczone na dziś słowo Boże, podejmijmy refleksję 

nad tym, jak winniśmy z niego korzystać i nim żyć w naszej codzienności. 

1. Zauważmy najpierw, że od słowa Bożego zaczyna się zawsze jakiś nowy etap 

w życiu wierzących. Potwierdza to inicjatywa kapłana Ezdrasza, który postanowił, aby 

po powrocie z niewoli babilońskiej i odbudowie świątyni cały naród izraelski wrócił do 

Bożego Prawa. Uznał bowiem, że jedynie na słowie Bożym można oprzeć odnowę życia 

religijnego i społecznego w nowej, powygnaniowej rzeczywistości. Wymownym 

znakiem tego powrotu do słowa Bożego było powszechne narodowe czytanie Prawa w 

Święto Namiotów na dziedzińcu odnowionego domu Bożego. 

Również Jezus swoją publiczną działalność rozpoczął od uroczystej 

programowej proklamacji dobrej nowiny. Uczynił to w synagodze rodzinnego Nazaretu 

podczas nabożeństwa szabatowego. W ten sposób nie tylko podkreślił wielką rolę słowa 

Bożego w pogłębianiu relacji z Bogiem, ale poprzez swój komentarz wskazał na 

potrzebę odczytania jego aktualności w rozpoczętej przez siebie misji głoszenia dobrej 

nowiny. 

Zmartwychwstały Jezus czyni to nadal, kiedy uczestnicząc w niedzielnej 

Eucharystii, dzięki Duchowi Świętemu przyjmujemy słowo Boże, aby jego mocą 

rozpocząć nowy tydzień naszego życia. W ten sposób niedziela staje się dla nas 

szczególnym punktem odniesienia. Daje nam bowiem szansę odkrycia w Chrystusie 

nowości chrześcijańskiego życia w kontekście tego, co aktualnie przeżywamy i czego 

doświadczamy w naszej codzienności. 
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Dodatkowym atutem naszego udziału w niedzielnej Eucharystii jest możliwość 

wspólnotowego słuchania słowa Bożego, odczytywania go i przeżywania we 

wspólnocie Kościoła. On zaś, jak dziś przypomniał nam św. Paweł, jest Ciałem 

Chrystusa. Tworzy go wspólnota tych, którzy „w jednym Duchu zostali ochrzczeni” 

i gromadzą się na Eucharystii, aby „napoić się jednym Duchem”. Tym napojem Ducha 

– „wodą żywą” jest słowo Boże, które napełnia wierzących Bożym życiem. Bez niego 

wspólnota Chrystusowego Ciała traci swą tożsamość, możliwość wzrostu i duchowego 

rozwoju. Widać to na przykładzie tych wspólnot chrześcijańskich, których członkowie 

rezygnują z udziału w niedzielnej Eucharystii i pozbawiają się możliwości słuchania 

słowa Bożego we wspólnocie Kościoła. 

2. Doceniając wspólnotowe słuchanie słowa Bożego w ramach liturgii, musimy 

jednak zdawać sobie sprawę z jakości naszego zaangażowania w ten proces. W bardzo 

obrazowy sposób wyjaśniają nam to dzisiejsze czytania mszalne. Z pierwszego czytania 

bardzo pouczający jest przykład uczestników Ezdraszowej liturgii, którzy aktywnie, z 

wielkim szacunkiem i przez wiele godzin słuchali czytanych tekstów Prawa Bożego i 

przyjmowali ich tłumaczenie. Czynili to w duchu głębokiej wiary w niezwykłą wartość 

i moc Bożego słowa. Świadczą o tym ich modlitewne gesty i słowa oraz koncentracja 

na słuchaniu w atmosferze ciszy i skupienia. Jakże wiele moglibyśmy się od nich 

nauczyć, abyśmy biorąc udział w liturgii Słowa, nie byli jak niemi i obojętni widzowie, 

ale aktywni i korzystający z niej uczestnicy. 

Wielką pomocą w zrozumieniu czym jest słowo Boże i jak należy go przyjmować 

jest także przesłanie dzisiejszego psalmu responsoryjnego po pierwszym czytaniu. Otóż 

psalmista odnosi do niego szereg określeń, aby przy ich pomocy uświadomić nam jego 

ważność i skuteczność. Mówiąc, że Prawo Pańskie jest „doskonałe” i „niezawodne”, 

chce podkreślić jego niepodważalny autorytet i jego zbawczą skuteczność. Dzięki niej 

może być pomocą na trudnych i skomplikowanych drogach ludzkiego życia: ucząc 

mądrości, pokrzepiając duchowe siły, wprowadzając radość i oświecając oczy wiary, by 

nie zagubić się pośród ciemności tego świata. To doświadczenie regularnie może stawać 

się również naszym udziałem, kiedy z wiarą będziemy otwierać się na łaskę, jaką 

przynosi nam słowo Boże w liturgii każdej niedzielnej Eucharystii. 
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Jako chrześcijanie w słuchaniu i przyjmowaniu słowa Bożego zawsze musimy 

pamiętać jeszcze o tym, abyśmy czynili to tak jak uczy nas tego Chrystus. On bowiem 

jak to oświadczył w synagodze Nazaretu, stał się Słowem wcielonym. Skoro bowiem w 

Jezusowym „dziś” spełnia się Izajaszowe proroctwo o Mesjaszu, to wraz z Nim nadszedł 

już ostateczny czas zbawienia i łaski. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Jego 

zbawcze „dziś” jest nadal aktualne i żywe w Kościele dzięki Duchowi Świętemu. 

Dlatego postawa rodaków słuchających Jezusa winna być również naszym udziałem. 

Łukasz zaznaczył, że „oczy wszystkich były w Niego utkwione”. Wyrażenie to oznacza 

postawę oczekiwania, koncentracji i uwagi. Kiedy my dziś słuchamy słowa Bożego, to 

z wiarą mamy także wpatrywać się w Jezusa, aby w Nim odkrywać sposób i moc do 

jego wypełnienia. Tylko wówczas dzięki Niemu będziemy doświadczać owoców 

nowego życia w Duchu Świętym. 

3. Pamiętajmy, że prawdziwe zaangażowanie w słuchanie słowa Bożego zawsze 

powinno zaowocować jakimś nawróceniem i przemianą życia. Przykładem tego jest 

zachowanie Izraelitów po wysłuchaniu Ezdraszowej lektury Bożego Prawa. Jego 

zbawcza skuteczność ujawniła się w płaczu całego ludu, który w ten sposób wyrażał 

swój żal i skruchę z powodu niewierności i wykroczeń względem objawionej woli 

Bożej. Był to czytelny znak nawrócenia i duchowej przemiany wszystkich mocą 

usłyszanego słowa Bożego. 

Warto zapytać siebie, czy w podobny sposób korzystam ze słowa Bożego 

podczas niedzielnej Eucharystii. Przecież ono zawsze w jakiś sposób winno mnie 

wewnętrznie poruszyć, zakwestionować mój spokój, wyrwać z lenistwa i marazmu 

duchowego. Do istoty słowa Bożego należy bowiem ujawniać prawdę o naszym 

wnętrzu, to co jest naprawdę ważne dla Boga, ale także dla naszego zbawienia. Zależy 

to jednak od naszej zgody na takie działanie i na ujawnienie nam tego, co dotąd było 

nam nieznane, albo wstydliwe czy trudne do przyjęcia. Wymaga to od nas prawdziwej 

pokory i szczerości przed Bogiem, o co modlimy się słowami psalmu po pierwszym 

czytaniu. Jedynie pokorne przyjęcie światła słowa Bożego umożliwia nam dostrzeżenie 

i akceptację prawdy o nas samych. Bez tego będziemy koncentrować się tylko na 

biblijnych faktach z przeszłości, a tymczasem słowo Boże ukazuje nam prawdę o nas 

samych i wzywa do współpracy z Duchem Świętym. Nam pozostaje więc prosić i 
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pokornie przyjmować to, co jest nam ukazywane dla naszego zbawienia. Stopień tego 

światła będzie tym większy, im w większej prawdzie zobaczymy siebie w „lustrze” 

słowa Bożego. 

4. Bezpośrednim owocem nawrócenia w świetle słowa Bożego jest zawsze 

radość z doświadczenia jego zbawczej mocy oraz gotowość do dzielenia się braterską 

miłością z najbardziej potrzebującymi. Do takiego świętowania zachęcają nawróconych 

Izraelitów przewodzący liturgii Ezdrasz, Nehemiasz i lewici. Taka też winna być 

konsekwencja naszego nawrócenia w świetle przyjętego na Mszy świętej słowa Bożego. 

W miejsce smutku i przygnębienia ono zawsze przynosi radość i nadzieję. A jeśli Bóg 

wkracza w życie przyjmujących Jego wolę, to wówczas słowo Boże udziela też 

potrzebnej mocy do jej realizacji. Dzięki tej mocy możliwe jest ponowne wejście do 

swej rodzinnej i kościelnej wspólnoty z nowym zapałem do braterskiej służby i miłości. 

Na taką perspektywę naszego życia zwrócił nam dziś uwagę św. Paweł, używając 

na określenie Kościoła metafory ludzkiego ciała. W ten sposób chciał podkreślić, że w 

kościelnej wspólnocie pomimo różnorodności jej członków, każdy jest tak samo ważny 

i potrzebny. Jednak oryginalność i wyjątkowość każdego, jaka wynika z rozmaitości 

darów Ducha Świętego, powinna służyć dobru całej wspólnoty. Jedność Chrystusowego 

Ciała domaga się więc solidarnej współpracy wszystkich jego członków. Wszyscy 

bowiem są sobie potrzebni. Co więcej, ci najsłabsi i zda się wstydliwie niedostrzegani, 

powinni być przedmiotem szczególnej troski. A wśród różnych charyzmatów i zadań 

św. Paweł na pierwszym miejscu stawia w Kościele te, które służą słowu Bożemu, a 

więc posługę apostołów, proroków i nauczycieli. Słowo bowiem określa naszą 

chrześcijańską tożsamość. Jeśli się nim karmimy, żyjemy nim i głosimy go innym, 

prawdziwie stajemy się Chrystusowym Kościołem. Dlatego dołóżmy wszelkich starań, 

aby każda niedziela w ciągu roku liturgicznego była dla nas naprawdę niedzielą słowa 

Bożego, w taki sposób jak to sobie dziś uświadomiliśmy. 

 

Opr. ks. Stanisław Haręzga 

 


