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Słowo wstępne

Jezus kiedyś powiedział do apostołów: „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im; do takich bowiem 
należy królestwo Boże” (Mk 10,14). Kościół na tę prośbę Jezusa 
odpowiedział pozytywnie i stworzył dzieciom wiele okazji do 
spotkania się z Nim, np. w modlitwie, w słowie Bożym, w sakra-
mentach. Najważniejszą z nich jest Msza Święta, celebrowana 
w dwóch obrzędach: jako Msza dla dorosłych z udziałem dzieci 
i jako Msza dla dzieci z niewielkim udziałem dorosłych. W obu 
przypadkach liturgia ta niejedokrotnie sprawia problemy dusz-
pasterzom, którzy zastanawiają się, czy uwagę należy koncen-
trować na dorosłych, na dzieciach, czy na wszystkich zgro-
madzonych; do kogo kierować słowo Boże i  jakich środków 
wyrazu wolno używać, a jakich nie wolno; wreszcie zaś czy przy 
doborze pieśni należy mieć na uwadze dorosłych, czy dzieci. 
Na te i podobne pytania próbują odpowiedzieć autorzy niniej-
szej monografii, ukazującej się jako trzydziesty czwarty tom 
serii Redemptoris Missio.

Książka podzielona jest na cztery części. W pierwszej przed-
stawiony jest współczesny kontekst Mszy Świętych z udziałem 
dzieci obejmujący wykorzystanie nowoczesnych technologii 
multimedialnych w liturgii. Druga część omawia celebrację 
liturgii mszalnej z udziałem dzieci, a szczególnie aktualność 



„Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci” oraz 
warunki owocnego uczestnictwa dzieci we Mszy Świętej. 
Część trzecia traktuje wieloaspektowo homilię głoszoną pod-
czas Mszy Świętych z udziałem dzieci, a swe poglądy na jej 
temat wypowiadają znawcy zagadnienia. Ostatnią część publi-
kacji stanowi debata skoncentrowana na werbalnych i niewer-
balnych środkach wyrazu w homiliach do dzieci, będąca roz-
winięciem i uzupełnieniem wypowiedzi autorów artykułów.

Publikacja jest owocem współpracy naukowców repre-
zentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. Na temat 
Mszy Świętej i homilii głoszonej do dzieci, obok specjalistów 
reprezentujących teologię, wypowiedzieli się także psycho-
lodzy, pedagodzy i  językoznawcy. Co ważne, wielu spośród 
autorów artykułów zajmuje się omawianymi zagadnieniami 
nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie. Czytelnicy znajdą 
więc zarówno pomoc do wykładów dla studentów, jaki i prak-
tyczne inspiracje do przygotowania i przeżywania Mszy Świę-
tej z udziałem dzieci. Książka adresowana jest do studentów 
wydziałów teologicznych, teologów, duszpasterzy, kateche-
tów, a także pedagogów i językoznawców, którzy interesują się 
 głoszeniem Dobrej Nowiny dzieciom.
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