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Celebracje słowa Bożego  
radosnym spotkaniem z Panem w katechezie

Celebracje słowa Bożego mogą stawać się radosnym spotkaniem 
z Bogiem w Jego słowie. Przyczynia się do tego ich wewnętrzna dyna-
mika, która zmierza do uczenia wiary. Głosiciele słowa Bożego, których 
zadaniem jest właściwa interpretacja i aktualizacja Biblii, nie mogą za-
dowolić się tym, że słuchacze i katechizowani znają biblijne detale i od-
noszą sukcesy w konkursach biblijnych. O wiele ważniejsze jest prowa-
dzenie do spotkania z Bogiem Żywym i obecnym w słowie. Szczególną 
troską Kościoła jest podprowadzenie wiernych do słuchania i rozumie-
nia słowa Bożego oraz do czynnego uczestniczenia w liturgii.

W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione zalecenia Kościo-
ła wyjaśniające jedność Pisma Świętego i czynności liturgicznej, zasady 
doboru czytań oraz rola czynności liturgicznych. Na końcu zostaną uka-
zane walory formacyjne celebracji słowa Bożego. Przedmiotem opraco-
wania są celebracje dla dzieci, gdyż posiadają – ze względu na etap roz-
woju adresatów – własną specyfikę, którą warto wyodrębnić. 

Jedność Pisma Świętego i czynności liturgicznej  
w celebracji słowa Bożego

Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini z mocą podkreśla, że „li-
turgia jest uprzywilejowaną przestrzenią, w której Bóg przemawia do 
nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia do swego ludu, który 
słucha i odpowiada”. Papież zauważa dalej, że „każda czynność litur-
giczna jest ze swej natury przesycona Pismem Świętym” (VD 52). 

Jak stwierdza Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium: 
„Pismo Święte ma doniosłe znaczenie w sprawowaniu liturgii. Z niego 
bowiem pochodzą czytania, które wyjaśnia się w homilii, oraz teksty prze-
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znaczone do śpiewu. Z niego czerpią natchnienie i ducha, prośby, modli-
twy i pieśni liturgiczne. W nim, trzeba szukać sensu czynności i znaków” 
(KL 24). Papież zwraca uwagę na gesty, znaki i czynności liturgiczne oraz 
wyjaśnia, że „w czynności liturgicznej słowo Boże łączy się z wewnętrz-
nym działaniem Ducha Świętego, który sprawia, że działa ono w sercu 
wiernych. W rzeczywistości to dzięki Parakletowi „słowo Boże staje się 
fundamentem czynności liturgicznej, normą i wsparciem dla całego ży-
cia”. Słowo Boże w celebracji liturgii wprowadza w czynność liturgiczną 
jako akt zbawczy oraz ułatwia zrozumienie jego skutków. Pismo Święte 
jest więc w służbie zbawienia, które realizuje się w różnych aktach sakra-
mentalnych. Ma więc w liturgii sens wyjaśniający i mistagogiczny. Słowo 
Boże proklamowane z okazji obrzędu sakramentalnego zapowiada jego 
symbolizm zbawczy i wyjaśnia go. 

Papież zauważa, że czynność liturgiczna posiada również ogromne 
znaczenie dla zrozumienia słowa Bożego. Podkreśla, że „wierni nie za-
wsze są świadomi więzi istniejącej między czynnością liturgiczną a sło-
wem Bożym. Dlatego doniosłym zadaniem formacyjnym jest ukazywanie 
jedności, jaką tworzą słowo i sakrament w posłudze Kościoła. W relacji 
między słowem i gestem, znakiem liturgicznym uwidacznia się – w for-
mie liturgicznej – działanie Boga w historii poprzez sprawczy charakter 
samego słowa. W historii zbawienia nie ma bowiem rozdziału między 
tym, co Bóg mówi, i tym, czego dokonuje. W czynności liturgicznej mamy 
do czynienia z Jego słowem urzeczywistniającym to, co mówi. Wychowu-
jąc lud Boży do odkrycia sprawczego charakteru słowa Bożego w liturgii, 
pomaga się mu również w zrozumieniu działania Boga w historii zbawie-
nia i w osobistych dziejach każdego, kto do niego przynależy” (VD 53). 
Słowo Boże w celebracji liturgii wprowadza w czynność liturgiczną jako 
w akt zbawczy oraz ułatwia zrozumienie jego skutków.

Dobór czytań w katechetycznych celebracjach słowa Bożego

Podstawową zasadą właściwego doboru czytań jest ukazanie 
historii zbawienia, Bożej obietnicy danej w Starym Przymierzu i jej 
wypełnienie w Jezusie Chrystusie1. Zestaw czytań musi uwzględniać 

1 J. Kudasiewicz, Proforystyka pastoralna. Pismo Święte jako Księga Ludu Bożego, 
[w:] Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań – Warszawa 1986, s. 256. Por. 
Uwagi wstępne do czytań mszalnych, art. cyt., s. 100. 
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prawa rozwoju tematów biblijnych, jedność obu Testamentów oraz 
centralne miejsce Chrystusa w tej historii. Czytania stanowią rdzeń 
nabożeństwa słowa Bożego. 

Jak te zasady odnieść do celebracji słowa Bożego z udziałem dzie-
ci? Należy tak dobrać czytania biblijne, aby zawierały wyraźny obraz, 
konkretne wydarzenie (np. opowiadanie o dwóch synach, opowiadanie 
o Marii i Marcie). Zalecane jest ograniczenie się do jednego tematu, któ-
ry powinien pojawiać się we wszystkich częściach: śpiewy, czytania, ho-
milia, obrzęd, modlitwa wiernych. W celebracjach dobór słowa Bożego 
winien uwzględniać intelektualne możliwości dzieci. Konieczność ada-
ptacji wynika z dwóch przyczyn: z charakteru samego Pisma Świętego 
oraz ze specyfiki mentalności dzieci2. Odnośnie do pierwszej z wymie-
nionych przyczyn trzeba mieć na uwadze, że teksty biblijne należą do 
różnych gatunków literackich. Każdy z nich ma własną strukturę i spo-
sób wyrażania się. Perykopy posiadają elementy redakcyjne związane 
z celami teologicznymi autorów natchnionych i dlatego domagają się 
innego dydaktycznego punktu wyjścia. Poszczególne fragmenty biblij-
ne mają różny stopień trudności zrozumienia ich treści przez czytelnika 
czy słuchacza. Z uwagi na to teksty biblijne można podzielić na kilka 
grup: 1) teksty epickie; 2) przypowieści i mowy pouczające; 3) opisy cu-
dów; 4) teksty dialogowe, dramatyczne; 5) teksty mądrościowe; 6) teks- 
ty prorockie. Teksty wymagające myślenia abstrakcyjnego nie mogą 
być właściwie rozumiane i przeżyte przez dzieci, dlatego konieczna jest 
ich gradacja z punktu widzenia stopnia trudności. 

Jak już zostało powiedziane wyżej, drugą racją postulującą koniecz-
ność doboru tekstów biblijnych jest psychika i mentalność dziecka. Jego 
umysłowość rozwija się stopniowo i zdolność zrozumienia tekstów biblij-
nych zmienia się na kolejnych etapach rozwoju3. Jan Paweł II podkreślał 
prawo dziecka do tego, by prosto i prawdziwie przedstawiono mu praw-
dę chrześcijańską4. W Dyrektorium ogólnym o katechizacji zaakcentowano, 
że konieczność adaptacji wynika z szacunku dla adresatów katechezy5.

2 J. Kudasiewicz, Adaptacja tekstów biblijnych we Mszy świętej z udziałem dzieci, „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny” 30 (1977) 2–3, s.113–127. 

3 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna, [w:] Katecheza po 
Soborze Watykańskim II, t. 1, red. W. Kubik, Warszawa 1985, 79.

4 Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae, [w:] Dzieła zebrane, t. 2: Adhortacje, 
Kraków 2006, 36.

5 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998, 148. 
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Wiele uwagi zagadnieniu doboru tekstów biblijnych adekwatnego 
do rozwoju intelektualnego dzieci poświęcono w Dyrektorium o Mszach 
świętych z udziałem dzieci6. W dokumencie tym wyrażono troskę Kościo-
ła o to, by głoszenie dzieciom słowa Bożego było dla nich w miarę moż-
liwości zrozumiałe i czytelne. W przeciwnym wypadku istnieje niebez-
pieczeństwo szkody duchowej, ponoszonej przez dzieci. Dyrektorium 
zwraca uwagę na to, że współczesna psychologia wykazuje, iż religijne 
przeżycia z okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wywierają 
głęboki wpływ na formację dzieci, dzięki wyjątkowej wrażliwości, jaką 
w tym okresie posiadają (por. DMP 2). Jeżeli we wczesnym dzieciń-
stwie inicjacja religijna nie dokonała się, poprzez wspólną z rodzicami 
modlitwę oraz wyjaśnienie podstawowych prawd, wówczas otwarcie 
się dziecka na osobową relację z Bogiem może w przyszłości napotkać 
na znaczne trudności.

W Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci określono rów-
nież kryteria – materialne i formalne – doboru tekstów biblijnych. 
Pierwsze – stanowi Tajemnica Jezusa Chrystusa, natomiast dru-
gie – dzieci na różnych etapach rozwoju. W głoszeniu słowa Boże-
go Ewangelie zawsze zajmują miejsce najbardziej uprzywilejowane. 
W doborze faktów należy kierować się ich znaczeniem religijnym. 
Podstawowe wydarzenia obu Testamentów, sens tych wydarzeń 
należy wyjaśniać słowami samej Biblii. Postacie biblijne należy uka-
zywać w kontekście historii zbawienia jako współpracowników 
Boga w przygotowaniu przyjścia Zbawiciela i jako kontynuatorów 
Jego misji. Należy wyakcentować ich powołanie i postawę wobec 
Boga. W klasach starszych (IV–VI) wśród tematów biblijnych można 
uwzględnić te, które łączą w jedno wydarzenia i osoby, jak np. powo-
łanie, przymierze. Mogą być również uwzględnione postacie i wyda-
rzenia typologiczne (typy, figury). 

Istnieje potrzeba przekazywania całej prawdy Ewangelii dziecku 
na każdym etapie jego rozwoju7. Dobra Nowina nie jest sumą prawd 
cząstkowych, w które należałoby stopniowo dziecko wprowadzać, 
lecz jednością, związaną z pierwotnym kerygmatem. Dlatego naucza-

6 Święta Kongregacja Kultu Bożego, Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci, 
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 30 (1977) 2–3, s. 71–85 (dalej: DMP).

7 K. J. Wawrzynów, Biblia w nauczaniu szkolnym. Koncepcja katechezy biblijnej według 
Alberta Höfera, Lublin 1993, s. 87–125. 
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nie na każdym etapie rozwoju winno mieć na celu budzenie w dziec-
ku żywej wiary, która w przyszłości będzie pogłębiana i rozwijana. 
To, co przenika do dziecięcej duszy, ma trwałą wartość również 
w późniejszym życiu. Tzw. „pierwsze poznanie” pozostawia trwały 
ślad pamięciowy, dlatego winno mieć za przedmiot to, co jest praw-
dziwe i dobre8. 

Konkretne zasady doboru perykop według ich gatunków literac-
kich na poszczególne etapy rozwoju przedstawia się następująco: 

• W klasach I–III szkoły podstawowej zaleca się stosowanie tekstów 
narracyjnych ze Starego i Nowego Testamentu i prostych tekstów 
poetyckich do memoryzacji. Ponadto nie powinno się stosować teks- 
tów z Ewangelii św. Jana, przypowieści. Historia dzieciństwa Jezusa 
może być tylko wtedy opowiadana, jeżeli dzieci znają już inne wy-
darzenia z Jego życia; 

• w klasach IV–VI szkoły podstawowej zaleca się opisy realistyczne 
ukazujące wydarzenia z historii królów, Jana Chrzciciela, Jezusa, 
wydarzenia dotyczące prześladowania pierwotnego Kościoła, dzia-
łalności misyjnej św. Pawła, jego pojmanie i proces; 

• w starszych klasach zaleca się przypowieści, mowy i wizje, a także 
teksty prorockie.
Etapy intelektualnego rozwoju dziecka muszą być respektowane 

w całym procesie wychowania w wierze, w tym również we wpro-
wadzaniu dzieci w świat Biblii. Konkretno-obrazowe myślenie dziec-
ka sprawia, że ma ono możliwość otworzyć się na teksty narracyjne, 
realistyczne i proste teksty poetyckie. Stosowanie tekstów biblijnych 
o trudniejszej formie literackiej naraża dziecko na szkodę duchową9. 
W wychowaniu biblijnym poza rozwojem intelektualnym należy 
uwzględnić rozwój emocjonalny dziecka, który również ma wpływ na 
rozwój religijny. 

8 Buchbesprechungen. Albert Höfer. Biblische Katechese. Modell einer Neuordnung 
des Religionsunterrichtes bei Zehn – bis Vierzehnjährigen, „Katechetische Blätter“ 91 (1966), 
s. 30 n.; por. H. Piszkalski, Problem miary kerygmatycznej, „Katecheta” 26 (1982) 5, 
s. 218–224.

9 Spotyka się jeszcze w Polsce podręczniki, które nie uwzględniają zasady: odpo-
wiedni gatunek na odpowiedni wiek dziecka. Stosują tzw. metodę dozowania, która 
współcześnie jest nie do przyjęcia. Więcej na temat stosowania zasady doboru tekstu 
biblijnego w podręcznikach metodycznych: A. E. Klich, Pismo Święte w polskiej katechezie 
posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne, dz. cyt., s. 162–169. 
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Znaki, gesty, i czynności liturgiczne  
i ich rola w celebracji słowa Bożego

Celebracje słowa Bożego mają za zadanie pomóc zgłębić zrozumie-
nie historii zbawienia i podprowadzić uczestnika liturgii do przyjęcia 
Boga działającego w słowie. Nie mniej ważnym celem jest wprowadze-
nie w znaczenie gestów liturgicznych oraz pomoc w świadomym wy-
rażaniu postawy wobec Boga. 

Sobór Watykański II uczy, że „znaki widzialne, których używa 
święta liturgia dla oznaczenia świętych spraw Bożych, zostały wybrane 
przez Chrystusa lub Kościół” (KL 33). Wybór ten oparty jest na tkwiącej 
w nich symbolice naturalnej, powszechnie rozumianej. Wszystkim tym 
znakom Chrystus nadał moc sprawiania skutków duchowych, zgod-
nie z ich naturą. „Przez znaki widzialne wyraża się, i w sposób właści-
wy poszczególnym znakom urzeczywistnia się uświęcenie człowieka” 
(KL 7). Na przykład woda stosowana powszechnie do zmywania bru-
du i do kąpieli, w obrzędzie chrztu z woli Chrystusa oznacza i sprawia 
obmycie duchowe w imię Trójcy Przenajświętszej10.

W przygotowaniu celebracji słowa Bożego należy zwrócić uwagę 
na rolę znaków liturgicznych, które są zewnętrznym wyrazem relacji 
Boga z człowiekiem. Każdy chrześcijański znak, gest i obrzęd liturgicz-
ny sięga swymi korzeniami do Pisma Świętego, które nadaje mu ścisłe 
znaczenie różniące się od naturalnej wymowy tego znaku11. 

Obrzęd liturgiczny jest tą „przestrzenią”, w której realizuje się dzia-
łające słowo Boga. Znaki i gesty są sposobami, które pomagają łatwiej 
przejść od Boskiej do ludzkiej rzeczywistości i odwrotnie. Najgłębszą 
podstawą istnienia znaków liturgicznych jest Tajemnica Wcielenia. 
W Chrystusie zamieszkała nieogarniona rzeczywistość Boża: widzialne 
człowieczeństwo i niewidzialne Bóstwo. Chrystus w swoim człowieczeń-
stwie jest najdoskonalszym znakiem Boga niewidzialnego. Zjednoczenie 
natury Boskiej z naturą ludzką w Chrystusie stało się prototypem dla 
Kościoła, sakramentów świętych i całej liturgii12.

Znaki i gesty, czynności liturgiczne angażują całego człowieka 
wraz z ludzką zmysłowością i emocjonalnością13. Ponadto obrzędy, 

10 Por. T. Sinka, Symbole liturgiczne, Kraków 1991, s. 4–5.
11 M. Meslin, Symbole i liturgia, „W drodze” (1993) 4, s. 8.
12 T. Sinka, Symbole liturgiczne, dz. cyt., s. 5. 
13 Tamże, s. 10.
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znaki i gesty stają się nieodzownym pośrednikiem w wyrażaniu prze-
życia religijnego i czynieniu go możliwym do przekazania innym lu-
dziom. Rolą gestów, znaków i obrzędów liturgicznych jest łączenie 
ze wspólnotą wierzących pojedynczego człowieka, lecz także pobu-
dzanie i podtrzymywanie przeżywanego przezeń spotkania z Bogiem 
w Jego słowie. 

Celebracje stwarzają możliwość wyjaśniania poszczególnych zna-
ków, ukazania ich związków ze słowem. Ponadto dają okazję, by 
uczestnik odczytał jego znaczenie i osobiście je przyjął. Warto ukazać 
przykładowe gesty i czynności liturgiczne, które można zastosować 
w celebracji słowa Bożego:

• Znak krzyża – „jest podstawowym gestem modlitewnym, (…) opie-
czętowanie się znakiem krzyża oznacza widzialne i publiczne 
„tak” dane Chrystusowi, (…) znak krzyża jest wyznaniem Trój-
jedynego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego”14 oraz faktu od-
kupienia. Może być on zastosowany w celebracji wprowadzającej 
w odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego jako sakramentu pas-
chalnego. 

• Rozłożone ramiona – „jest to najstarszy gest modlitewny chrześci-
jaństwa. Jest to pierwotny gest człowieka wzywającego Boga, czło-
wiek, który rozpościera ramiona otwiera się na Boga i na drugiego 
człowieka”15. Jest on gestem stosowanym w liturgii eucharystycznej 
przez kapłana. Podczas celebracji słowa Bożego może być wykona-
ny przez wszystkich uczestników jako wyraz zaufania Bogu Ojcu, 
np. podczas modlitwy Ojcze nasz.

• Złożone dłonie – gest modlitewny oznaczający włożenie swoich 
dłoni w dłonie Boga, jako wyraz zaufania i wierności16. 

• Pokłon – gest szacunku i uwielbienia, to gest zejścia w głąb, jest cie-
lesnym przypomnieniem wiary17. 

• Bicie się w piersi – gest modlitewny, w którym wyznajemy własną 
winę, a nie obwiniamy innych. W tym geście porządkujemy własne 
życie i możemy słusznie prosić o przebaczenie Boga i innych18.

14 J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002, s. 158 n.; por. także: R. Guardini, Znaki 
święte, Wrocław 1982, s. 25.

15 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 180.
16 Por. tamże, s. 181.
17 Por. tamże, s. 182, por. T. Sinka, Symbole liturgiczne, dz. cyt., s. 31.
18 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 183.
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• Pocałunek – jest wyrazem miłości. Znak ucałowania ołtarza jest zna-
kiem hołdu dla Chrystusa i Jego ofiary. Pocałunek nowożeńców jest 
obecny w liturgii sakramentu małżeństwa19. 

• Postawa stojąca jest oznaką gotowości20, znakiem radości z Odku-
pienia21 i gotowości przyjęcia Bożej woli i oddania się Mu.

• Klęczenie – postawa ta pojawia się w Liturgii w Wielki Piątek, jest 
wyrazem wewnętrznego wstrząsu, że przez nasze grzechy jesteśmy 
współwinni krzyżowej śmierci Chrystusa. „Upadamy, gdyż jeste-
śmy istotami upadłymi, które tylko On może podnieść”22, postawa 
ta oznacza adorację i pokutę.

• Postawa siedząca jest postawą słuchającego ucznia23, oznacza medy-
tację – słuchanie słowa Bożego i przyjęcie go. 
Podczas przygotowania celebracji słowa Bożego należy wybrać 

ten znak, gest lub obrzęd, który najlepiej odpowiada tematowi bi-
blijnemu obecnemu w czytaniach. Podczas celebracji prowadzący 
wyjaśnia treść czytań, a także znaczenie znaku, gestu czy obrzędu 
liturgicznego. Następnie zachęca uczestników celebracji słowa Bo-
żego, by za pomocą znaku liturgicznego wyrazili wobec Boga swoją 
odpowiedź na skierowane do nich słowo. W ten sposób zapoznając 
wiernych ze znaczeniem gestów liturgicznych, uczy się ich świado-
mie nimi posługiwać. 

Wskazania katechetyczne dotyczące celebracji słowa Bożego

Celebracje słowa Bożego należy przygotować wspólnie z uczestni-
kami liturgii. 

W przypadku celebracji dla dzieci przedszkolnych zaleca się wspól-
ne przygotowanie śpiewów, uprzednie wprowadzenie w przebieg cele-
bracji, w treści czytań oraz w znaczenie czynności, jakie mają wykonać 
w czasie nabożeństwa.

W procesjonalnym wejściu niesie się księgę Pisma Świętego, którą 
po dojściu do ołtarza uroczyście intronizuje się na pulpicie. Obok pul-

19 Por. T. Sinka, Symbole liturgiczne, dz. cyt., s. 34.
20 Por. R. Guardini, Znaki święte, dz. cyt., s. 31.
21 Por. T. Sinka, Symbole liturgiczne, dz. cyt., s. 28.
22 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 167. 
23 Por. T. Sinka, Symbole liturgiczne, dz. cyt., s. 32.
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pitu zapalone są świece. Dzieci w czasie procesji mogą nieść świece. Po 
intronizacji może nastąpić okadzanie Biblii i ołtarza.

Zaleca się, by celebrans krótko wprowadził dzieci w treści czytań. 
W celebracji słowa Bożego, której uczestnikami są dzieci przedszkolne 
i w wieku wczesnoszkolnym należy odczytać tylko jeden tekst Pisma 
Świętego. Homilia może mieć różną formę: 

a) krótkiego wyjaśnienia skoncentrowanego na postaciach i ich po-
stawach wobec Boga i wzajemnie wobec siebie; 

b) krótkiej inscenizacji perykopy; postacie występują w strojach. 
c) medytacji katechetycznej. W medytacji używamy kolorowych, 

dużych obrazów. Medytacja katechetyczna składa się z trzech punk-
tów: 1) wprowadzenie. Ma ono formę rozmowy z dziećmi lub barw-
nego opowiadania; przekazanie treści przypowieści: wykorzystuje się 
przy tym doświadczenie dzieci, używa obrazów, przywołuje realia 
biblijne. 2) identyfikacja. Dzieci winny się przenieść myślą i wyobraź-
nią w przedstawioną sytuację i przeżyć wewnętrznie sytuację osoby, 
która doświadczyła dobroci Ojca. Chodzi tu nie tylko o zwykłe odtwo-
rzenie roli, lecz o identyfikację z osobą. 3) realizacja. Przez identyfika-
cję z postacią biblijną dokonuje się coś więcej niż przeżycie roli. Przy 
tym utożsamieniu kojarzą się dziecku własne doświadczenia. Wtedy 
przy pomocy katechety musi nastąpić przeniesienie tych doświadczeń 
i przeżyć na poziom realizacji z Bogiem, na poziom religijny. W sercu 
dziecka dokonuje się aktualizacja kerygmatu przypowieści24. Ponieważ 
celebracja słowa Bożego ma miejsce poza Mszą Świętą, dlatego homilię 
może prowadzić lub zorganizować świecki katecheta.

W nabożeństwie pokutnym po homilii następuje rachunek sumie-
nia. Przewodniczący kieruje rachunkiem sumienia przez krótkie, do-
stosowane do poziomu dzieci pytania. Należy uwzględnić potrzebną 
chwilę milczenia25. Akt pokutny należy przeprowadzić w ten sposób, że 
modlitwy litanijne może odmówić albo celebrans, albo jedno z dzieci, 
albo grupa dzieci na przemian z obecnymi w kościele. Przed odpowie-
dziami, które można również śpiewać, radzi się zachować krótkie prze-
rwy. Wspólna modlitwa Ojcze nasz zamyka tę część celebracji. 

24 Na temat adaptacji Pisma Świętego do poziomu dzieci, zob. J. Kudasiewicz, Adaptacja 
tekstów biblijnych we Mszach świętych z udziałem dzieci, dz. cyt., s. 113–127. A. E. Klich, Pismo 
Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne, Kraków 2005, s. 134 n.

25 Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, dz. cyt., Dodatek III, 
s. 231–236. 
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Akt skruchy i postanowienie poprawy mogą być okazane jakimś 
znakiem liturgicznym, którym towarzyszą słowa zaczerpnięte z Pis- 
ma Świętego. Jeśli jest większa liczba dzieci lub inne okoliczności nie 
pozwalają na indywidualny akt skruchy, celebrans zachęca dzieci do 
wspólnego odmówienia określonej modlitwy i do wspólnego wypo-
wiedzenia swoich postanowień. Następnie kolekta, błogosławieństwo 
oraz śpiew na zakończenie, odpowiadający tematowi celebracji. 

Celebracja słowa Bożego może być dobrym wprowadzeniem dzieci 
do świadomego uczestnictwa we Mszy Świętej, a szczególnie do sakra-
mentu pojednania.

Nabożeństwo słowa Bożego posiada liczne wartości katechetyczne. 
Angażuje uczestników w historię zbawienia i uczy odpowiedzi na Boże 
wezwanie, rozszerza horyzonty wiary. Wskazuje na jedność obydwu 
Testamentów i podkreśla ich aktualność; uczy modlitwy i dialogu z Bo-
giem – Zbawcą; czyni Biblię żywym słowem Bożym, ciągle działającym 
i aktualnym. Jest dobrym przygotowaniem do świąt i niedziel26. Nabo-
żeństwo słowa Bożego wprowadzone w liturgię sakramentów wyjaśnia 
głęboki sens gestów i rytów oraz budzi wiarę uczestników27. W sakra-
mencie pojednania „oświeca wiernego, aby poznał swoje grzechy, 
wzywa go do nawrócenia i do ufności w miłosierdzie Boże”28, w sakra-
mencie chorych „wyjaśnia tajemnicę ludzkiej choroby”29, a w obrzędach 
pogrzebu „wyraża chrześcijańskie znaczenie śmierci”30.

Szczególne jednak znaczenie ma celebracja słowa Bożego dla ka-
techezy kerygmatycznej. Jest ona bowiem uroczystym głoszeniem, 
proklamacją słowa Bożego. Jest tak skomponowane, że uczy na słowo 
głoszone odpowiadać pieśnią, gestem, a szczególnie życiem. Jest w niej 
miejsce na słuchanie słowa Bożego w ciszy i na rozważanie tego sło-
wa za pomocą prostej homilii; celebracja np. pokutna prowadzi do ra-
chunku sumienia i do konkretnych postanowień. Zawiera więc w sobie 
wszystkie elementy katechezy kerygmatycznej: a) proklamację słowa 

26 Por. T. Maertens, Les lois, dz. cyt., s. 15. 
27 Por. Sakrament chrztu. Liturgia — teologia — Pismo Święte, red. A. Skowronek, Kato-

wice 1973, s. 127–130.
28 Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981, s. 17.
29 Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1978, s. 44.
30 Obrzędy pogrzebowe dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1977, s. 33; 

zob. J. Kudasiewicz, Słowo Boże w odnowionej liturgia pogrzebu, „Kielecki Przegląd Diece-
zjalny” 55(1979), s. 65–86.
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Bożego; b) rozważanie, wyjaśnienie, a nawet rozmowę o słowie; c) urze-
czywistnianie słowa w życiu.

W celebracji słowa Bożego jest jeszcze coś więcej: łączy ono spotka-
nie ze słowem Bożym i modlitwą, kerygmat ze śpiewem, czytanie i słu-
chanie słowa Bożego z rytem i gestem. Obejmuje całego człowieka: jego 
umysł i wolę, ciało i ducha. Nie tylko uczy, ale daje również głębokie 
przeżycie osobiste i wspólnotowe. Jest w celebracji miejsce na ciszę po 
czytaniach i na spontaniczną modlitwę uczestników; jest czas na rachu-
nek sumienia. Gdybyśmy się odważyli zerwać ze schematami i częściej 
przeprowadzali takie celebracje, katecheza stałaby się żywsza i mogła-
by prowadzić do doświadczeń religijnych, które mają faktyczny wpływ 
na życie. Nabożeństwo można przeprowadzać w małych i większych 
wspólnotach, szczególnie z młodzieżą zainteresowaną Pismem Świę-
tym31. Celebracja może być dobrym przygotowaniem do sakramentu 
pokuty; może ona wypełnić jednostkę katechetyczną. 

31 Wiele cennych informacji na temat Biblii w katechezie: zob. G. Kusz, Biblia w ka-
techezie wczoraj i dziś, [w:] Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 
1991, s. 87–115.


