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Temat:  Liturgia Słowa Bożego — wyznanie wiary we Mszy św.

Po homilii, w niedziele lub inne uroczystości powstajemy, aby wypowiedzieć 
bardzo stare słowa o głębokim, mądrym znaczeniu. Mówimy: Wierzę w Boga 
Ojca... Jest to wyznanie wiary w Trójcę Świętą, w tajemnicę Kościoła, w łaskę, 
życie wieczne, zgodnie z nauką i Tradycją Kościoła katolickiego.

Ten moment Mszy jest podobny do przysięgi wojskowej, ślubujemy nie tylko 
bronić prawd tych słów, ale przede wszystkim żyć nimi na co dzień. Tak, to 
prawda, zdania, jakie wymawiamy, są bardzo trudne, lecz uczymy się ich zna-
czenia na lekcji religii, przez lekturę Pisma Świętego, przez historię Kościoła, 
uczestnicząc w liturgii.

Mam dla Was taką propozycję: przeczytajcie z uwagą Wyznanie wiary i pod-
kreślcie taki zwrot, którego nie rozumiecie. Po powrocie do szkoły mnie o to 
zapytacie.

Wierzę w  jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * 
Stworzyciela nieba i  ziemi, * wszystkich rzeczy wi-
dzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezu-
sa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * któ-
ry z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * 
Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdzi-
wy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzo-
ny, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się 
stało. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia 
* zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przy-
jął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * 



Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem 
został umęczony i  pogrzebany. * I  zmartwychwstał dnia 
trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi 
po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić 
żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. * 
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od 
Ojca [i Syna] pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie 
odbiera uwielbienie i  chwałę; * który mówił przez proro-
ków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Ko-
ściół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. 
* I  oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I  życia wiecznego 
w przyszłym świecie. Amen.


