
Papież ustanowił Niedzielę Słowa 

Bożego 

 

Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym 

Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 

2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył 

Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska 

znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci 

św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie 

dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. W tym roku, po raz 

pierwszy, Niedziela Słowa Bożego przypada 26 stycznia. 

REKLAMA 

Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne jest odczytywanie go 

w perspektywie wydarzenia Chrystusa, a jednocześnie wydarzenia z Misji Jezusa i Jego 



Kościoła należy odczytywać w świetle Pisma Świętego. Przypomina, iż na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosił, 

aby jedna niedziela w ciągu roku została w całości poświęcona słowu Bożemu. Zaznacza, że ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego 

spełnia prośby Ludu Bożego, a także postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta 

XVI Verbum Domini. 

„Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela 

Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami 

judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter 

ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej 

jedności” – czytamy w dokumencie Ojca Świętego. 

Franciszek zachęca, by tego dnia dokonywać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować 

homilie tak, aby podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Proponuje biskupom, aby w tę Niedzielę udzielać urzędu lektoratu lub też 

powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w liturgii. Również „proboszczowie będą mogli 

znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej 

lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina” – dodaje papież. 

Ojciec Święty wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób 

uprzywilejowanych. Należy ona przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie, jednoczącym wiernych i 

sprawiającym, że stają się jednym ludem. 

Franciszek podkreśla odpowiedzialność biskupów za wyjaśnianie i pomoc wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Następnie 

wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie. „Od nas, 

kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać 

nieodpowiednich argumentów” pisze. Podkreśla, że konieczne jest, aby także katecheci odnawiali się poprzez bliskość i studiowanie 

Pisma Świętego. 

Papież podkreśla, że Chrystus jest pierwszym egzegetą Pisma Świętego i wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i 

sakramentami. „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy 
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Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” – 

stwierdza Ojciec Święty. 

Franciszek zaznacza też rolę Ducha Świętego. „Bez Jego działania ryzyko zamknięcia się w obrębie samego tekstu pisanego byłoby 

zawsze wysokie, ułatwiając w ten sposób jego interpretację fundamentalistyczną, od której musimy się trzymać z dala, aby nie zdradzić 

natchnionego, 

dynamicznego i 

duchowego charakteru, 

jaki posiada Święty 

Tekst” – pisze. Zachęca 

też, by „nie 

przyzwyczajać się do 

Słowa Bożego, ale karmić 

się Nim, by coraz głębiej 

odkrywać i przeżywać 

naszą relację z Bogiem i 

braćmi”. Papież 

podkreśla też rolę Pisma 

Świętego jako inspiracji 

uczynków miłosierdzia. 

Wskazuje na Matkę Bożą 

jako wzór odczytywania i 

życia Słowem Bożym. 

Na zakończenie Ojciec Święty zachęca: „ Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska 

znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych 

ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)”. 
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