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Recenzja ksi ki S owo, obraz, d wi k 

w mszach wi tych z udzia em dzieci 

pod red. Henryka S awi skiego i Wies awa Przyczyny, 

Redemptoris Missio XXXIV, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Paw a II w Krakowie, Kraków 2019, ss. 232

Pos ugiwanie si  dzi  w liturgii, w przepowiadaniu, a zw aszcza w homiliach do 

dzieci, ró nego rodzaju pomocami audiowizualnymi sta o si  czym  w rodzaju 

niepodwa alnej prawdy. Wielu kaznodziejom wydaje si , e bez multimediów 

przekaz kaza  b dzie nie tylko ma o interesuj cy, ale równie  nieskuteczny. Dla-

czego ksi a „chowaj ” si  za rekwizyty? Dlaczego nie wystarczaj  im s owa 

i gesty jako podstawowe rodki przekazu zbawczego or dzia? 

Na te i podobne pytania stara si  odpowiedzie  wyczerpuj co publikacja 

przygotowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana 

Paw a II w Krakowie, pod redakcj  dwóch znanych teologów z Katedry Komu-

nikacji Religijnej na Wydziale Teologicznym tej e uczelni: ks. Henryka S awi -

skiego i ks. Wies awa Przyczyny, pt. S owo, obraz, d wi k w mszach wi tych 

z udzia em dzieci. Ksi ka jest wieloautorsk  monografi  naukow . Sk ada si  ze 

wst pu redaktorów, jedenastu prac ró nych autorów w dwóch dzia ach tematycz-

nych oraz debaty b d cej zapisem najciekawszych fragmentów dwóch dyskusji, 

które odby y si  w Krzeszowicach w 2008 i Krakowie w 2009 roku. Publikacja 

stanowi studium interdyscyplinarne. Jej celem jest wielowymiarowe spojrzenie 

na zagadnienie podane w tytule. Autorzy poszczególnych tekstów analizuj  je 

z punktu widzenia uprawianej przez siebie nauki.

Redaktorzy ksi ki uznali, e czytelnik powinien pozna  najpierw wspó czes-

ny kontekst mszy wi tych z udzia em dzieci. Maj  mu w tym pomóc dwa teksty. 

Pierwszy z nich — autorstwa El biety Dryll, prowadz cej badania w nurcie psy-

chologii narracyjnej — podejmuje zagadnienie komunikacji werbalnej w miste-
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rium Ko cio a. Tekst zawiera wiele wa nych wypowiedzi na temat rodków tech-

nicznych w przestrzeni przepowiadania. Autorka uwa a m.in., e nie powinny one 

zas ania  „osób”, gdy  liturgia i g oszenie s owa Bo ego w jej ramach stanowi  

autentyczne spotkanie, a tre ci religijne mo na w pe ni wyrazi  tylko w kodzie 

symbolicznym — werbalnym; forma jest wa na, ale nie powinna sob  anga owa . 

Drugi za  tekst jest wypowiedzi  psychologa j zyka i komunikologa, ukazu-

j c  komunikacyjno-do wiadczeniowe konsekwencje korzystania z nowoczes-

nych technologii multimedialnych w liturgii. W obliczu takich zagro e  jak mul-

timedializacja liturgii czy desakralizacja przekazu liturgicznego Adam Skibi ski 

wzywa do ostro no ci i selektywno ci w doborze rodków multimedialnych, wi-

dz c w nich jedynie „narz dzia zbli enia si  do Pana” (s. 39). 

Nast pny dzia  dotyczy celebracji mszy wi tych z udzia em dzieci. Rozpo-

czyna go artyku  ks. Henryka S awi skiego, który — jak si  wydaje — gra rol  

tekstu wiod cego i porz dkuj cego. Msza wi ta z udzia em dzieci i g oszona do 

nich homilia zosta y tu ukazane w wietle Dyrektorium o mszach z udzia em dzie-

ci z 1973 roku, jak te  innych pó niejszych dokumentów Ko cio a. Autor oma-

wia najpierw to, co w Dyrektorium jest nadal aktualne, a nast pnie podejmuje 

kwesti  dezaktualizacji niektórych proponowanych w nim adaptacji. Potwierdza 

aktualno  zalece  w odniesieniu do homilii dialogowanych z elementami wizu-

alizacji podczas mszy z udzia em dzieci. W konkluzji wzywa do wystrzegania 

si  legalizmu, gasz cego duszpastersk  kreatywno  i przypomina, e homilia na 

ka dej mszy wi tej — tak e i tej z udzia em dzieci — powinna by  adresowana 

do ca ego wielorako zró nicowanego zgromadzenia liturgicznego. 

Drugi z kolei tekst daje czytelnikowi mo liwo  spojrzenia oczyma psycho-

loga na msz  wi t  z udzia em dzieci. Zdaniem Marii Ligenzy nie powinna ona 

przyjmowa  formy zorganizowanej zabawy, co nie wyklucza pewnych zabawo-

wych form wyra ania rado ci ze spotkania z Bogiem. Przyj cie do ko cio a nie 

powinno jednak kojarzy  si  dziecku z zabaw , lecz „czym  wznios ym, a jedno-

cze nie ciekawym, bo tajemniczym” (s. 77). 

Trzeci artyku  — napisany przez homilet , ks. Huberta ysego — analizuje 

w sposób dog bny polsk  posoborow  teori  i praktyk  homilii do dzieci i for-

mu uje dziesi  postulatów liturgicznego i pozaliturgicznego przepowiadania do 

tej grupy s uchaczy. Autor przypomina m.in., e dzieci ucz  si  wiary zarówno 

z tego, co s ysz , jak i z tego, co widz  (fides ex auditu et visu; por. Rz 10,17), 

oraz to, e homilia do dzieci wymaga bardzo dobrego przygotowania. 

Nast pny na temat homilii do dzieci wypowiada si  liturgista, ks. Erwin Ma-

teja. Na podstawie swoich wieloletnich obserwacji doszed  on do wniosku, e 

duszpasterze do  szeroko traktuj  s owa z Dyrektorium o tym, i  tematyka ho-

milii do dzieci mo e by  przybli ona przez wykorzystanie obrazów przygoto-

wanych przez dzieci (por. DMD 36), i cz sto pos uguj  si  w swoich homiliach 

przezroczami, rekwizytami, kukie kami czy nawet ywymi aktorami. Zauwa a, 
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e kaznodzieje cz sto tak bardzo skupiaj  si  na wzbudzeniu zainteresowania 

u dzieci, e w gruncie rzeczy g osz  im to, czego one chc , a nie to, co chce po-

wiedzie  im Bóg. 

Aspekty psychologiczne informacyjnej i formacyjnej roli homilii i kaza  do 

dzieci zosta y przedstawione w pracy psychologa rozwojowego, Moniki Borow-

skiej. Szczególnie wa ne w obr bie kwestii podj tej w tej ksi ce wydaje si  

podkre lenie tu potrzeby znajomo ci przez kaznodziejów podstaw psychologii 

rozwojowej dziecka, cech jego my lenia — nie po to jednak, by je powiela  

w przekazie, lecz a eby je uwzgl dni  przy antycypowaniu jego subiektywnej 

perspektywy poznawczej, czyli jego odbioru homilii i kazania, i dopuszczaniu 

jego aktywno ci w asnej. 

Nast pny tekst umo liwia czytelnikowi spojrzenie na homili  do dzieci okiem 

pedagoga. Anna Walulik CSFN patrzy na przepowiadanie do dzieci jako na sytu-

acj  wychowawcz . Uwa a, e homilista, uwzgl dniaj c warunki liturgicznego 

przepowiadania, g osi s owo Bo e, ale te  tworzy rodowisko sprzyjaj ce oso-

bowo ciowemu i religijnemu rozwojowi dziecka. Odnosz c si  za  do praktyki 

tzw. „homilii aktywizuj cych”, twierdzi, e stosowane w nich metody i rodki 

dydaktyczne powinny umo liwia  wspó dzia anie wychowawcy i wychowanka. 

Dlatego homilista powinien reprezentowa  wysoki stopie  nie tylko kompetencji 

teologicznych, ale i dydaktycznych.

Dalej redaktorzy zamie cili bardzo ciekawy artyku  Anety Za azi skiej, uka-

zuj cy kazanie do dzieci z perspektywy lingwistyczno-komunikacyjnej. Autorka 

patrzy na nie jako na dynamiczne zdarzenie komunikacyjne. Jej zdaniem

dobra homilia, tak jak dobra komunikacja, wymaga zaanga owania wszystkich 

uczestników, u ycia w a ciwych rodków j zykowych i niej zykowych, a jej sku-

teczno  mierzona jest nie tylko poziomem zrozumienia, ale tak e emocjonalnego 

prze ycia, zapami tania i w czenia do systemu poznawczego wspólnie wytwo-

rzonych idei, konceptów czy stanów (s. 150–151).

Dziecko zatem — uwa a Autorka — wi cej korzysta z homilii z elementami in-

terakcyjno-dialogowymi ni  z przemowy w formie czysto monologowej. 

W ród prac odnosz cych si  do kaznodziejstwa dzieci cego nie mog o za-

brakn  wypowiedzi j zykoznawcy i dydaktyka j zyka. Artyku  Danuty Krzy yk 

i Heleny Synowiec na temat wzorców stylistycznych w homiliach do dzieci oma-

wia struktur  oraz cechy j zyka i stylu takich homilii, wytykaj c kaznodziejom 

liczne b dy sk adniowe, frazeologiczne i s ownikowe w homiliach do dzieci, za-

k ócaj ce ich komunikatywno . Autorki postuluj  uwzgl dnienie lepszego przy-

gotowania j zykowego w procesie kszta cenia przysz ych kaznodziejów. 

Ostatni artyku  ukazuje znaczenie j zyka i pomocy audiowizualnych w ho-

miliach do dzieci. Jego autor, bp Antoni D ugosz, znany praktyk kaznodziej-
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stwa dzieci cego, wyra a przekonanie, e w przekazie homiletycznym do dzie-

ci nale y zwraca  szczególn  uwag  na j zyk, który musi by  dostosowany do 

mo liwo ci percepcyjnych dziecka, na jego do wiadczenie egzystencjalne oraz 

wykorzystanie pomocy audiowizualnych, anga uj cych wszystkie zmys y, od-

dzia uj cych wielop aszczyznowo na m odego s uchacza, jako e sam Bóg dzia a 

w historii ludzko ci i komunikuje si  z nami przez wydarzenia rozgrywaj ce si  

wokó  nas. 

Ko cz cy ksi k  zapis debat, w czasie których znani teolodzy, j zykoznaw-

cy, psycholodzy, komunikolodzy i medioznawcy zastanawiali si  nad stosowa-

niem werbalnych i niewerbalnych rodków wyrazu (s owo i gest), a zw aszcza 

nad mo liwo ci  u ycia nowych technologii (np. obraz elektroniczny) i ró ne-

go rodzaju rekwizytów w przepowiadaniu homilijnym — podobnie jak wcze -

niej zamieszczone artyku y — nie tylko poszerza wiedz  czytelnika, daje mu 

wgl d w z o ono  problematyki, przede wszystkim za  pokazuje, e zabiega-

j c o uatrakcyjnienie przepowiadania, nale y przede wszystkim zatroszczy  si  

o to, a eby liturgia wraz ze swoj  integraln  cz ci , któr  jest homilia, pozosta y 

sob . 

G ównym przes aniem tej od dawna oczekiwanej ksi ki jest — jak s dz  — 

to, e obraz i d wi k mog  s owo przybli a , ale te  je zag usza , u atwia  dzie-

ciom spotkanie z Panem, ale te  Go im zas ania . Ostatecznie zatem powinna 

by  ona odczytana jako wezwanie do ostro no ci i roztropno ci w czeniu s owa 

z obrazem i d wi kiem we mszach wi tych z udzia em dzieci, aby my skupia-

j c si  na narz dziach, nie zapomnieli o kerygmacie. 

Autorom tekstów i redaktorom monografii nale y si  uznanie za zachowanie 

jednolito ci terminologicznej, co nie jest atwe w publikacjach interdyscyplinar-

nych. A je li ju  mowa o interdyscyplinarno ci, to szkoda, e w adnym z pub-

likowanych w tej ksi ce przed o e  nie zauwa ono istnienia uprawianej ju  od 

kilku dziesi cioleci na uczelniach austriackich, niemieckich, szwajcarskich i bry-

tyjskich, tzw. teologii dzieci cej. Nie umniejsza to jednak warto ci tej tak bardzo 

potrzebnej w obr bie polskiej homiletyki publikacji. 

ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
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