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Słowo Boże pokarmem dla naszych umysłów
Nabożeństwa Słowa Bożego organizowane przez Bractwo Słowa Bożego to
spotkania ze słowem Boga, które zostało dane ludziom jako światło na drogach
zbawienia. Dlatego dociera ono do człowieka i do wspólnoty wierzących jako
świadectwa Bożej miłości, na którą chcemy odpowiedzieć słuchaniem i miłością, czyli
modlitwą. Człowiek jednak modli się, czyli kocha, całym sobą. Nie możemy modlić się
prawdziwie, jeśli nie oddajemy na służbę miłości tego, co Bóg dał nam jako narzędzie
poznania. Wszak dał nam przykazanie, byśmy kochali Go całym umysłem
(por. Mk 12,30.33). Dlatego Słowo Boga dociera do nas przez bramę naszego umysłu,
którą musimy dla niego otworzyć. Oto powód, dla którego każde z nabożeństw jest
poprzedzone lekcją rozjaśniającą sens głównego tematu nabożeństwa. Prowadzi ją
biblista mający do dyspozycji naukowe narzędzia: znajomość języków biblijnych,
wiedzę historyczną i świadomość, jak dany tekst był rozumiany w dziejach wspólnoty
Kościoła. Jednak ten intelektualny warsztat pozostaje w służbie wiary i miłości. Ma być
wykorzystany, ale nie może zdominować tego, co jest zasadniczym celem
nabożeństw.
Zapraszając do udziału w Nabożeństwach Słowa Bożego, wszystkim chętnym
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zaproponować pójście drogą rozumu uskrzydlonego wiarą i wiary oświeconej
rozumem, w myśl nauczania św. Jana Pawła II, zwłaszcza Encykliki Fides et ratio.
Chcemy nie tylko uczyć: wiedzy biblijnej, modlitwy Pismem Świętym. Przede
wszystkim chcemy stworzyć wspólnotę, która jest wspólnotą słuchania i wypełniania
Słowa Bożego, prawdziwą rodzinę Jezusa (Mk 3,34-35 i par.), która zbiera się wokół
Niego i rozchodzi, niosąc słowo Dobrej Nowiny. Chcemy jednak być nie tylko rozpaleni
Jego głosem, ale też zdolni, by uzasadnić naszą nadzieję (1 P 3,15) i by gorliwie
ubiegać się o dary duchowe, które służą budowaniu Jego Kościoła (1 Kor 14, 13-19).

Bractwo Słowa Bożego
Pierwszy cykl tematów, jakim poświęcone będą Nabożeństwa Słowa Bożego
dotyczy właśnie tego, jak w tekstach dwóch pierwszych ksiąg Tory przemawia Bóg
Stwórca, Zbawiciel i Bóg Przymierza. Chcemy spotkać się w ten sposób ze Słowem
Wcielonym, które zanim stało się ciałem (por. J 1,14), przemawiało do nas
"wielokrotnie i na różne sposoby" (Hbr 1,1). Chrystologiczna lektura tych tekstów,
w duchu adhortacji Verbum Domini, pozwoli nam zobaczyć, jak Boża miłość prowadzi
Lud Boży przez wszystkie jego drogi.
Spotkajmy się w Sali Kurialnej przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie
po raz pierwszy 11 grudnia 2014 r. o godzinie 19, i w następne dni, na które planujemy
Nabożeństwa Słowa Bożego. Informacje o nich będzie można znaleźć na naszej
stronie internetowej http://bractwoslowa.pl/ oraz w Radiu Warszawa (106,2 FM),
bowiem uprzejmości i pomocy tej katolickiej rozgłośni zawdzięczamy możliwość ich
organizowania. Zapraszamy też do włączania się w przygotowanie tych celebracji. W
tym celu można kontaktować się z organizatorami przed rozpoczęciem spotkania lub
bezpośrednio po jego zakończeniu.
Nasze spotkania polecamy opiece Matki Najświętszej, dlatego do Niej, do Matki
Słowa, modlimy się na koniec każdego z nich słowami modlitwy zaczerpniętej
z Encykliki papieża Franciszka Lumen Fidei,60.
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