
Konspekt spotkania 

 

1. Modlitwa na rozpoczęcie. 

Boże wszechmogący, stajemy przed Tobą jak niegdyś Samuel i prosimy: "Mów, Panie, bo 

słucha sługa Twój". Daj nam łaskę głębokiego zrozumienia, abyśmy mogli Twoje Słowo pojąć 

i zachować całym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

2. Wyciszenie 

Przez 30 sekund cała grupa zachowuje całkowitą ciszę starając wsłuchać się w różne dźwięki, 

które dochodzą z zewnątrz. Dzielimy co udało nam się usłyszeć.  

Animator podsumowuje ćwiczenie: Kiedy staramy się wyciszyć zaczynamy słyszeć więcej. 

Podobnie jest na Mszy Świętej – kiedy postaramy się skupić i wyciszyć wtedy możemy 

usłyszeć Słowa Boga zawarte w Biblii.  

3. Burza mózgów – przeszkody w słuchaniu Słowa 

Wypisujemy wspólnie na kartce dźwięki, zachowania i sytuacje, które przeszkadzają nam w 

kościele słuchać czytań z Biblii. 

4. Przypowieść o siewcy wraz z wyjaśnieniem Mt 13,1-9  

Jedna osoba czyta na głos tekst i każdy wypełnia otrzymaną tabelkę 

1 Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 2 Wnet zebrały się koło Niego 

tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. 3 I mówił im wiele w 

przypowieściach2 tymi słowami: 

«Oto siewca wyszedł siać. 4 A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i 

wydziobały je. 5 Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet 

powschodziły, bo gleba nie była głęboka. 6 Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo 

nie miały korzenia. 7 Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły 

je. 8 Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 9 Kto ma uszy, niechaj słucha!». 

 

 Gdzie padło ziarno? Co się z nim stało? 
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https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=256#P2


5. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy Mt 13,18-23 

Kolejna osoba czyta na głos tekst i wspólnie łączymy linią rodzaj gleby z tym co Jezus ukazuje 

jako trudności w słuchaniu Jego Słowa.  

18 Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! 19 Do każdego, kto słucha słowa o 

królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego 

człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 20 Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto 

słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; 21 ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest 

niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się 

załamuje. 22 Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i 

ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 23 Posiane w końcu na ziemię 

żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi 

sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny». 

droga  troski doczesne 

skała  brak zrozumienia Słowa 

ciernie  niestałość w ucisku 

 

6. Kolejność czynności liturgicznych w czasie Liturgii Słowa 

Dzielimy się na grupy dwu lub trzyosobowe i układamy elementy Liturgii Słowa pocięte i 

wymieszane, tak by zrobić to jak najszybciej. 

siadamy  

pierwsze czytanie 

„Oto Słowo Boże” 

„Chwała Tobie Panie” 

psalm responsoryjny 

drugie czytanie 

„Oto Słowo Boże” 

„Chwała Tobie Panie” 

wstajemy  

aklamacja Alleluja 

znaki krzyża na czole, ustach i sercu 



Ewangelia 

„Oto Słowo Pańskie” 

„Chwała Tobie Chryste” 

błogosławieństwo Ewangeliarzem 

siadamy 

homilia 

wstajemy 

wyznanie wiary  

modlitwa wiernych 

 

7. Sposoby owocnego przeżycia Liturgii Słowa 

Animator przekazuje grupie rady, które mogą pomóc w usłyszeniu Głosu Boga. 

a. przeczytaj czytania w domu w aplikacji Pismo Święte lub na stronie mateusz.czytania.pl 

b. pamiętaj że czytanie ze Starego Testamentu opisuje wydarzenia sprzed wielu tysięcy lat  

c. śpiewaj głośno refren psalmu – jest to modlitwa, która jest twoją odpowiedzią na Słowo 

Pana 

d. robiąc znaki krzyża na czole ustach i sercu staraj się skoncentrować na tym co powie Bóg 

e. zastanów się jak możesz wprowadzić w życie homilię, w której ksiądz wyjaśnia słowo 

f. w czasie wyznania wiary pochyl głowę na słowa „i za sprawą Ducha Świętego przyjął 

ciało…” 

g. w czasie modlitwy wiernych myśl o ludziach, którzy potrzebują Bożej łaski i proś za nich 

8. Dzielenie się który fragment Pisma Świętego jest moim ulubionym i najbardziej poruszył 

moje serce. Kiedy to było. 

9. Modlitwa na zakończenie spotkania. 

Użycz nam prosimy Cię, Panie, pomocy łaski Twojej, abyśmy prawdy poznane dzięki Twemu 

pouczeniu, zdołali wypełnić dzięki Twemu wsparciu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Dziesiątka Różańca – tajemnica Głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenie. 


