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Homilia do dzieci –  
spojrzenie językoznawcy

W naszym artykule skoncentrujemy się na odmianie gatun-
kowej, jaką jest homilia dla dzieci. Na temat homilii dla dzieci 
napisano już sporo (m.in. publikacje Grażyny Habrajskiej, 
Jadwigi Lizak, Doroty Sarzyńskiej, Agnieszki Sieradzkiej-Mruk, 
Wojciecha Turowskiego)2. Pozostając w tym kręgu tematycz-
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nym, chcemy ponownie przyjrzeć się podjętej problematyce 
na przykładach tekstów z lat 2010–2013, a punktem odniesie-
nia czynimy teksty ks. Józefa Tischnera sprzed 40 lat3.

Sobór Watykański II, powracając do źródeł, przypomniał 
i zaznaczył, że homilia jest czynnością liturgiczną4, dlatego 
przepowiadania, które wygłasza się podczas liturgii nazywamy 
homilią. Natomiast kazaniem nazywamy przepowiadanie 
wygłoszone poza liturgią, np. podczas nabożeństw gorzkich 
żali (tzw. kazanie pasyjne) czy na zakończenie drogi krzyżo-
wej. Ponieważ w tym artykule zajmujemy się przepowiada-
niem podczas mszy świętej, będziemy posługiwać się  terminem 
„homilia”5.

244; G. Habrajska, Modelowanie świata wartości w homiliach dla dzieci księdza 
Jana Twardowskiego, [w:] Funkcja słowa w ewangelizacji. Materiały z konferencji 
6–8 maja 1998 r., Łódź 1998, s. 325–340; J. Lizak, Język kazań dla dzieci, [w:] 
Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2005, 
s. 152–159; J. Lizak, Typ informacji w definicjach nazw okresów liturgicznych w ka-
zaniach dla dzieci, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. P. Bortkiewicz, M. Rybka, 
S. Mikołajczak, Poznań 2007, s. 340–345; D. Sarzyńska, Perswazyjność dialogów 
kaznodziejskich (na przykładzie kazań dla dzieci), „Poradnik Językowy” (1998) z. 8, 
s. 43–51; D. Sarzyńska, Wykładniki dialogowości w kazaniach dla dzieci, Lublin 
1999; D. Sarzyńska, Strategie nadawcy w dialogowych kazaniach dla dzieci, [w:] 
Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, red. P. Urbań-
ski, Kraków 2003, s. 327–340; A. Sieradzka-Mruk, Parafrazy czytań biblijnych 
w kazaniach dla dzieci, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. P. Bortkiewicz, 
M. Rybka, S. Mikołajczak, Poznań 2007, s. 356–352; A. Sieradzka-Mruk, Dialog 
w homiliach dla dzieci (spojrzenie językoznawcy), „Biblioteka Kaznodziejska” (2007) 
nr 2, s. 36–44; W. Turowski, Jak przepowiadać do dzieci?, „Studia Teologiczne” 
(2010) nr 28, s. 189–200.
3 J. Tischner, Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne, Kraków 2010.
4 Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum concilium, 35, 52.
5 Na temat rozróżnienia kazania i homilii zob. H. Sławiński, Między ciągłością 
a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, 
Kraków 2008; W. Przyczyna, Miejsce homilii w celebracji liturgicznej, [w:] Liturgia 
i przepowiadanie, red. W. Przyczyna, Kraków 2010, s. 43–56.
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Duszpasterze zazwyczaj są świadomi, jaka powinna być 
forma homilii dla dzieci oraz jakie powinny być cechy tych 
homilii (m.in. nastawienie na dialog, obrazowość wypowiedzi 
urozmaicana przez rekwizyt, symbol, prosty język przekazu – 
ale bez infantylizowania, odwołanie do dziecięcych doświad-
czeń). Zdają sobie jednocześnie sprawę z tego, że niełatwo jest 
przygotować homilie dla małego odbiorcy, zwłaszcza zacho-
wać proporcje między językiem sacrum a językiem profanum.

W związku z tym w referacie uwzględnimy następujące 
kwestie:

• dostosowanie stylu homilii do możliwości percepcyjnych 
dzieci, ich kompetencji językowej, a jednocześnie zachowa-
nie harmonii stylistycznej (choć jest to trudne ze względu 
na korzystanie z różnych odmian językowych);
• sposoby objaśniania terminów abstrakcyjnych oraz 
 nieznanych dzieciom realiów kulturowych i pojęć;
• sposoby nawiązywania i  podtrzymywania kontaktu 
z dziecięcym odbiorcą.
Interesować nas będą zatem dwie kwestie: dobór środków 

językowych (stylotwórczych) oraz strategie tekstotwórcze.
Nasz materiał badawczy stanowiły dwa opublikowane zbiory 

homilii – jak już wspomniałyśmy – ks. Józefa Tischnera6 oraz 
bpa Antoniego Długosza i  ks. Romana Ceglarka pt. Słowa 
Jezusa prowadzą do nieba. Kazania wakacyjne dla dzieci. Rok 
A, B, C7. Uznałyśmy je za ogólnodostępne opracowania książ-
kowe, z których mogą czerpać wzorce księża głoszący homilie. 
Ponadto uwzględniłyśmy wybrany pilotażowo ze stron interne-
towych materiał z propozycjami homilii  (kilkadziesiąt homilii 

6 J. Tischner, Rozmowy z dziećmi…, dz. cyt.
7 A. Długosz, R. Ceglarek, Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania wakacyjne 
dla dzieci. Rok A, B, C, Łódź 2007.
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autorstwa księży z różnych regionów Polski) z lat 2010–20138. 
Z uwagi na formę udostępnienia materiał ten może służyć dusz-
pasterzom jako swoisty praktyczny model czy też warsztat tre-
ściowy i  językowy, który podpatrują i wzorują się na nim – 
mamy nadzieję  – twórczo, tj. parafrazują lub trawestują9. 
Zdajemy sobie sprawę, że analizowany materiał nie jest „żywy”, 
z wyjątkiem spisanych z nagrań homilii Tischnera (do pewnego 
stopnia), tzn. bezpośrednio wygłaszany, realizowany głosowo 
(a więc wzbogacony o środki suprasegmentalne – akcent zda-
niowy, intonację, rytm, tempo, modulację) oraz o środki poza-
słowne, np. proksemiczne (ruch w przestrzeni, gesty, mimikę). 
Jednakże forma zapisana homilii ułatwiała nam analizę środ-
ków stylotwórczych (słownictwa i składni), a także struktury 
tekstu.

Zacznijmy od wyznaczników delimitacji tekstu. Składają 
się na nią:

• wykładniki początku: są  to wyraziste formy adresa-
tywne, których repertuar jest ograniczony, np. „kochane 
dzieci” (czasem inwersja: „dzieci kochane”), „drogie dzieci”, 
„moje kochane dzieci”, „moi drodzy”, „drodzy przyjaciele”. 
Są też inne warianty – zwroty uwzględniające pozostałych 
uczestników liturgii: „kochane dzieci, drodzy rodzice, bra-
cia i siostry”, „moi kochani, dzieci, młodzieży i dorośli”. Inny 

8 Korzystałyśmy z następujących stron internetowych: https://www.bkazno-
dziejska.pl; http://www.homopaschalis.pl; http://www.srm.gniezno.opoka.org.pl; 
www.katecheza.diecezja.tarnow.pl; http://kiabakarisnippets.blogspot.com; http://
www.misje.diecezja-krakow.pl; www.bernardyni-alwernia.pl; www.p15wroclaw.
szkolnastrona.pl, 5.08.2013.
9 Por. H. Sławiński, Dlaczego i jak korzystać z cudzych homilii, [w:] Sztuka bycia 
księdzem. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2010, s. 379–386; A. Draguła, Internet 
jako pomoc kaznodziejska. Szkic z homiletyki internetowej, „Studia Paradyskie” 
(2007/2008) nr 17/18, s. 135–142; Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii 
i kazań, red. M. Kubiak, W. Przyczyna, Poznań 2008.
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jeszcze sposób inicjowania homilii to stwierdzenia typu: 
„na początku/na początek” (tzw. tranzycje). Ale dość czę-
sto formuły początkowe są pomijane. Głoszący homilię roz-
poczyna wtedy od inicjującego pytania lub od ciągu pytań, 
które nawiązują albo do przeczytanego tekstu Ewangelii, 
albo do wydarzeń roku liturgicznego, albo do doświadczeń 
dzieci i sytuacji codziennych. Nierzadko też sposobem ini-
cjowania jest przytoczenie wiersza, anegdoty, opowiadania, 
czyjegoś listu lub wypowiedzi;
• wykładniki końca – dostrzegamy brak wyrazistych for-
muł kończących homilię; pomija się końcowe „Amen” i płyn-
nie przechodzi do wyznania wiary, np. „Teraz wstaniemy, 
przybliżymy się do ołtarza, niech wszystkie dzieci staną tak, 
żeby widziały ołtarz – i będziemy z Panem Jezusem roz-
mawiać, przyrzekając, że będziemy przebaczać dużo razy. 
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…”, „A teraz złóżmy 
nasze ręce i wspólnie wyznajmy naszą wiarę: Wierzę w Boga 
Ojca…”; „Pamiętajcie, ten jest dobry, kto się potrafi poprawić. 
Będziemy się teraz modlić, żebyśmy potrafili stawać się lep-
szymi. Wierzę w Boga Ojca…”; „Dzieci kochane! Będziemy 
teraz rozmawiać z  naszym najlepszym  przyjacielem  – 
z Panem Jezusem”.
Obserwujemy – choć nie jest to powszechne – dysonans 

stylistyczny między formułami tworzącymi ramę homilii: for-
muły inicjujące są próbą budowania bliskich relacji z odbiorcą, 
a formuły kończące są zazwyczaj suche i odpersonalizowane. 
Mogłyby one być z powodzeniem wykorzystane w innych homi-
liach – na różne tematy, także do dorosłych adresatów. Bywa, 
że kapłan kończy homilię życzeniem sformułowanym szablo-
nowo, w niedostosowanej do odbiorcy formie, np.: „Niech ten 
czas nawrócenia i pokuty, jakim jest Wielki Post, stanie się dla 
Was szansą umocnienia wiary przez posłuszeństwo Bożemu 
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Słowu”; „Drugi z braci, męczony, umierając, wypowiedział takie 
zdanie: Król Świata, jednak nas, którzy umieramy za jego prawo, 
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Niech to stanie się  również 
naszym udziałem”.

Nierzadko stosowane są wyrażenia: „na koniec…”, „na zakoń-
czenie…”. Dodajmy, że wykładniki metatekstowe nie są uży-
wane paralelnie – często formule „na początku” nie odpowiada 
w części finalnej formuła „na zakończenie” („na koniec”).

Kilka naszych spostrzeżeń dotyczy stylu. Na podstawie 
przeanalizowanego materiału nie można ustalić jednolitego 
wzorca stylistycznego homilii. Jednolitość stylistyczną da się 
zaobserwować tylko w homiliach ks. Józefa Tischnera, a próby 
zachowania tej jednolitości – w homiliach ks. bpa Antoniego 
Długosza i ks. Romana Ceglarka (tam też zauważamy podpo-
rządkowane celom formacyjnym korzystanie z różnych odmian 
stylistycznych polszczyzny):

„Panlogizm to nazwa utworzona przez J. Erdmanna na okre-
ślenie doktryny G.  Hegla, według której byt utożsamia się 
z myślą i aktualna rzeczywistość stanowi etap logicznego roz-
woju Absolutu. Wszystko, co racjonalne, jest rzeczywiste, zaś 
to, co rzeczywiste, jest racjonalne, a zatem to, co rzeczywiste, 
może być konstruktywne na zasadzie samych tylko praw ra-
cjonalnego myślenia” (por. „Mały słownik terminów i  pojęć 
filozoficznych”, Warszawa 1983, s. 263). Zrozumieliście tę de-
finicję? Bardzo trudno zrozumieć te wiadomości, które wyda-
ją się wyjątkowo skomplikowane i właściwie nie wiemy, o co 
w tym wszystkim chodzi. Na szczęście mamy nauczycieli, ro-
dziców, starszych kolegów i koleżanki albo starsze rodzeństwo 
czy w ogóle dorosłych, którzy mogą nam zawsze wyjaśnić ta-
kie trudne rzeczy w bardzo prosty sposób. I to, co wydawało 
się niezrozumiałe, nagle staje się proste i łatwe do zapamięta-
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nia. Oni potrafią własnymi słowami wytłumaczyć dosłownie 
wszystko. Podobnie postępuje Pan Jezus, który rzeczy trudne, 
stara się wytłumaczyć na  prostych przykładach, najczęściej 
za pomocą przypowieści10.

W homiliach tych autorzy Długosz i Ceglarek wyodrębnili 
nawet trzy stałe segmenty: I. „Doświadczenie życiowe” (tu poja-
wia się potocyzacja, ale nie kolokwializacja, zawsze uzasadniona 
funkcjonalnie); II. „To mówi Pan” (tu mamy – zawsze spójne 
z częścią I – nawiązanie do treści Ewangelii, przekład tych tre-
ści na język dzieci); III. „Życie chrześcijańskie” (część ta ma cha-
rakter katechetyczny, jest napisana stylem sformalizowanym, 
zbliżonym do normatywno-dydaktycznego, m.in. pojawiają się 
dyrektywy i apele oraz sformułowania z tzw. stylu wysokiego, 
typu: „dochowywać wierności przykazaniom”, „wyprzedzają nas 
w drodze do nieba”, „kierować się w życiu prawdą i sprawiedli-
wością”. Występują ponadto stylizacje na podniosłą modlitwę: 
„Panie Jezu, w sakramencie chrztu przyjąłem twój święty ogień 
miłości Boga i człowieka. Ty uczysz mnie, jak podtrzymywać 
i żyć Twoim ogniem miłości. W każdej Mszy Świętej pokazu-
jesz, jak płonie Twoja miłość do mnie, gdy przelewasz krew swoją 
za mnie na krzyżu i przyjmujesz chrzest udręki, chrzest krwi”11).

Większość analizowanych homilii oscyluje między potocz-
nością a oficjalnością stylu, zbliżając się raz do jednego, raz 
do drugiego bieguna. Używane są więc wyrażenia oficjalne, 
książkowe, nacechowane patosem. Nie brak wśród nich wyra-
zów i wyrażeń nawiązujących do różnych tekstów kulturowych, 
ale są też doraźnie tworzone figury słowne. Takim językiem 
homiliści mówią zarówno o życiu duchowym, jak i o sprawach 

10 A. Długosz, R. Ceglarek, Słowa Jezusa prowadzą do nieba…, dz. cyt., s. 84.
11 A. Długosz, R. Ceglarek, Słowa Jezusa prowadzą do nieba…, dz. cyt., s. 150.
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codziennych, np. „zaślubiny”, „głód fizyczny i duchowy”, „duch 
modlitwy”, „tradycja apostolska”, „ogrom Bożej wdzięczno-
ści”, „zakończyć edukację”, „obuwie wizytowe”, „gest dobroci”, 
„piękny i hojny dar na tacę”, „zaaplikować trzy leki duchowe”, 
„korygują nasze błędy”.

Oficjalność ujawnia się na poziomie składni: obserwujemy 
nagromadzenie konstrukcji z imiesłowowymi równoważnikami 
zdań, przydawkami rozwijającymi, nominalizacją stylu, np. 
„Mama sama go wychowała, ciężko pracując w szkolnej kuchni 
jako kucharka, przygotowując posiłki dla wszystkich dzieci 
w szkole”, „mycie jest najprostszym sposobem na  zabezpieczenie 
się przed wieloma chorobami”.

Niektóre homilie są przeładowane metaforyką. Utrudnia ona 
rozumienie przekazu, nuży odbiorców i zamiast – być może 
zakładanej przez autora – obrazowości stylu prowadzi do nie-
zamierzonego komizmu, zaciemnia myśl przewodnią, czego 
przykładem jest fragment przywołanej homilii zbudowanej 
na motywie wędrówki:

[Pan Bóg] daje nam solidne buty. To buty naszej dobrej woli 
i mocnego postanowienia […] będziemy codziennie przycho-
dzić […], by porozmawiać i zastanowić się nad ważnymi spra-
wami i poddać się w ten sposób działaniu Bożej szczotki i pa-
sty Łaski Bożej […]. Wyłącz telewizor […], zanurz się w ciszę 
kipiącą życiem Bożym. […]
Druga sprawa  – post. Nie zabieramy lodówek ze  sobą ani 
sklepu monopolowego. Idziemy na pustynię ducha, gdzie nie 
ma supermarketów. Nasz pielgrzymi jadłospis niech odzwier-
ciedli i ujarzmi żądania naszego ciała.

Metafora, stanowiąca cechę stylu religijnego, nie spełnia 
tu żadnej z przypisanych funkcji: eksplikatywnej, perswazyjnej 
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ani estetycznej. Takich przykładów w tekstach analizowanych 
kazań jest wiele, por. metaforę stołu: „My jesteśmy jak stół, 
który stoi przed Panem. Potrzebujemy w naszym życiu czte-
rech solidnych nóg, na których wesprze się cała nasza osoba, 
nasz charakter i postępowanie”.

Tymi czterema nogami – jak wynika z toku homilii – mają 
być słowa: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, „gratuluję”.

Bywa, że  w  homilii dochodzi do  nakładania realiów 
współczesnych na dawne. W związku z tym następuje prze-
mieszanie porządków czasowych. Ma to konsekwencje komu-
nikacyjne (zostaje zaburzona logika wywodu) i stylistyczne 
(dysonans stylu):

Ta nasza wędrówka w głąb poprowadzi nas najpierw na pu-
stynię do Góry Horeb. Pozbieramy rozbite tablice Mojżesza, 
odkryjemy ołtarze bożków w nas. Zajrzymy do pracowni świę-
tego Józefa, żeby nauczyć się, jak się robi porządny stół. Po-
gadamy z Nikodemem o tym, że najlepsze jeszcze jest przed 
nami. Przejdziemy przez dolinę suchych kości, pójdziemy się 
napić przedniego wina w  Kanie Galilejskiej, przyglądniemy 
się zapracowanym dłoniom Marty i  zmarszczkom w  kąci-
kach Jej oczu, poczekamy, aż  się wzburzy woda w  sadzawce 
Owczej w  Jerozolimie, podsłuchamy rozmowę kobiet, które 
były w drodze do Grobu Jezusa i martwiły się, kto im odsunie 
kamień. Zejdziemy do  podziemia i  odwiedzimy tych, którzy 
odeszli, a  żyją nadzieją. Pójdziemy z  Jezusem do domu Jaira 
i na spotkanie z bogatym młodzieńcem, potowarzyszymy Elia-
szowi, który miał już dość wszystkiego i  marzył o  eutanazji. 
Zajrzymy na rynek miasteczka i pogadamy, jak to jest z miej-
scem w winnicy Pana. Jednym słowem – czeka nas ekscytująca 
wyprawa. Jesteśmy Drużyną Bożego Słowa.
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Innym zjawiskiem, obserwowanym w homiliach, a utrudnia-
jącym odbiór, są wyrażenia i zwroty sztampowe, przejmowane 
przez głosiciela homilii formuły modlitewne, cytaty z dzieł teo-
logicznych, wypowiedzi papieskich, czasem aluzje do modlitw 
i pieśni, np. „Do Boga macie się uciekać, gdy  przyjdzie ból 
i choroba”.

Przyjrzyjmy się środkom potocznym. Służą one skracaniu 
dystansu między nadawcą a odbiorcą oraz budowaniu dialogu. 
Często wyrażenia potoczne są spontaniczną reakcją na odpo-
wiedzi dzieci, służą wyrażaniu akceptacji, np. „fajnie”, „super”, 
„superowo”, „supersprawa”.

Upodobnianie przekazu słownego do języka współczesnej 
młodzieży zaznacza się głównie w warstwie leksykalnej, np. 
„dziadostwa nie wolno robić”, „ależ ten gość uparty”, „fajny 
stół”, „wielka sprawa”, „nie żyłuje się z pilotem do telewizora”, 
por. też inne potoczne zwroty: „zżera kogoś zazdrość”, „zapiąć 
na ostatni guzik”, „post na serio”. Czerpanie ze slangu mło-
dzieżowego stało się w ostatnich latach coraz powszechniej-
sze. Wyrażenia i zwroty typu: „na maksa”, „na serio”, „fajnie 
by było”, a także przywołane już „superowo”, „supersprawa” 
podnoszą ekspresję wypowiedzi i mogą być odbierane przez 
młodego odbiorcę jako identyfikowanie się z grupą („zejście 
z ambony”), por. „Nie dyskutuj o piłce nożnej z tymi, którzy 
ciągle grzeją ławkę rezerwowych. Dlatego proszę, nie trać czasu 
na dyskusję o sensie naszych misji z tymi, którzy z własnej woli 
nie chcą wziąć w nich udziału”.

Zdarza się, że głoszący homilię dystansuje się wobec kolo-
kwializmów, których używa. Sygnalizuje to za pomocą wyrażeń 
metatekstowych i oceniających: „tak zwany”, „mówiąc potocz-
nie”, „ujmując w cudzysłów”, „bo to nieładne słowo…”.

Zwróćmy jeszcze uwagę na zdrobnienia, uznawane zazwy-
czaj za  cechę języka dziecięcego. Duszpasterze nie zawsze 
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z umiarem włączają je do homilii. Nagromadzenie zdrobnień 
w tekście prowadzi do infantylizacji języka, por. np. „kochane 
przylepki”, „cudowne dzieciaczki”, „paciorek”, „mały prezen-
cik”, „mały bukiecik”, „jedzonko”, „oczka”, „łezka szczęścia”. 
Uzasadnione są natomiast zdrobnienia imion w bezpośrednich 
zwrotach do znanych kapłanom dzieci. Używanie ich skraca 
dystans, tworzy atmosferę bliskości emocjonalnej, serdeczno-
ści. Współfunkcjonują one w tekście z innymi wykładnikami 
funkcji fatycznej, np. „wiesz”, „tak”, „prawda”.

Pogodną atmosferę spotkania stwarza homilista, posługu-
jąc się wyrażeniami i zwrotami porównawczymi, które uin-
tensywniają cechę zjawiska lub wydarzenia, por. np. „[Dzieci] 
Jakby dostały Bartka [misia], to radość byłaby taka, żeby skakały 
do sufitu”12; „Na stole robi się [po wylaniu kawy] wielka kałuża, 
jak ta fontanna na rynku krakowskim”13.

Takie hiperbolizacje poprzez odwołanie do  wyobraźni 
i doświadczeń dziecięcych czasem wyzwalają humor w małych 
odbiorcach. Może jednak dojść i do niezamierzonego komi-
zmu, gdy słowa zostaną zestawione w sposób nieprzemyślany, 
prowadzący do udosłownienia metafory, por. np. „Od dziecka 
bije zapach Stwórcy nawet wtedy, kiedy jego pieluszki są pełne”.

Efekty komiczne wynikają również z nadmiernej skróto-
wości wypowiedzi lub – przeciwnie – z dążenia do większej 
obrazowości stylu, np. „Podczas każdej Mszy Świętej zapalajmy 
Jezusowi zielone światła”, „[…] i jeśli się postaramy, to wszyscy 
spotkamy się na niekończącym się deserze w niebie”.

Świadomie stosowane wyrazy potoczne w homiliach służą 
przybliżeniu bohaterów przypowieści ewangelicznych oraz 
uaktualnieniu przedstawionych wydarzeń, na przykład:

12 J. Tischner, Rozmowy z dziećmi…, dz. cyt., s. 39.
13 J. Tischner, Rozmowy z dziećmi…, dz. cyt., s. 47.
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Dzisiaj Pan Jezus opowiedział ludziom przypowieść o dwóch 
łobuzach [synach, których ojciec wysłał do pracy w winnicy]. 
Pewien pan miał dwóch synów, a  obydwaj byli ogromne ło-
buzy […]. Dwóch łobuzów nadstawiło uszy14.

Środki potoczne, np. nazwy osobowych nosicieli cech, typu 
„zazdrośnik”, „łakomczuch”, pomagają wyjaśnić dzieciom zna-
czenie pojęć abstrakcyjnych: „zazdrość”, „łakomstwo”, ukon-
kretniają te pojęcia i osadzają je w wyrazistym kontekście sytu-
acyjnym (czasem przedstawionym w humorystyczny sposób):

Ksiądz Józef: […] Widziałem takiego zazdrośnika niedaleko 
stąd, na ulicy Sławkowskiej. Jest tutaj taki sklep. Wiecie jaki?
Rafał: Cukierniczy.
Ksiądz Józef: Nie, Rafał, nie cukierniczy, tylko z zabawkami. 
I ten zazdrośnik stał pod tym sklepem. Nie można go było od-
kleić od szyby! Bo się przykleił – nosem, czołem i uchem. A jak 
mama chciała go odciągnąć, to robił taki wrzask, że nawet go-
łębie uszy zatykały. Chciał mieć wszystko, co tam było, wiesz? 
To jest zazdrośnik15.

Objaśnianie pojęć to kwestia szczególnie ważna w homi-
liach dla dzieci. W tym celu wykorzystuje się różne zabiegi 
stylistyczne, m.in. parafrazę, metonimię, wyliczenia i dwa 
rodzaje rozumowania: analogię oraz – rzadziej – kontrast. 
Zabiegi te  i  operacje myślowe mają uzasadnienie psycho-
logiczne (u  dzieci do  lat 11  dominuje myślenie konkretno- 
-obrazowe). W homiliach wyjaśniane są pojęcia abstrakcyjne 
(w tym religijne), wśród nich archaizmy leksykalne.

14 J. Tischner, Rozmowy z dziećmi…, dz. cyt., s. 46.
15 J. Tischner, Rozmowy z dziećmi…, dz. cyt., s. 39.
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Metaforycznie na przykład objaśniono wyraz „różaniec”: 
„Różaniec to wieniec z róż. Matka Najświętsza lubi kwiaty i na 
pewno kocha taki bukiet, w którym każdy paciorek jest jak 
róża. Kto modli się na różańcu, ten składa w ręce Maryi piękny 
bukiet z białych, czerwonych i kremowych róż”. Dalej jednak 
nie rozwija się myśli, dlaczego takie kolory przypisano różom – 
poszczególnym tajemnicom różańca.

Oto z kolei przykład rozmowy (z odwołaniem do przepisu 
kulinarnego i skojarzeń językowych: „rosnąć jak na drożdżach”) 
prowadzącej do rozumienia słowa „zaczyn”:

Posłuchajcie pewnego przepisu kulinarnego i  zastanówcie 
się, czego w nim brakuje. Co jest niezbędne do tego, żeby ro-
sły duże pączki? Oto przepis: 3 szklanki mąki, 3 łyżki cukru, 
4 żółtka, szklanka mleka, pół kostki margaryny, dżem i tłuszcz 
do smażenia.
[Odpowiedzi dzieci].
Brawo! Oczywiście chodziło o drożdże, z których robi się za-
czyn i  dodaje do  ciasta, co  sprawia, że  ciasto szybko rośnie 
i można z niego piec pyszne pączki. Co zatem łączy te ziar-
na i paczkę drożdży? To, że chociaż na początku są tak małe, 
z upływem czasu potrafią się wspaniale rozwijać. Z ziaren wy-
rastają duże rośliny, a z drożdży – duże ciasta na dobre pączki.
Wiedział o tym także Pan Jezus. Porównał on królestwo Boże 
do małego ziarenka i zaczynu16.

Nie brak w analizowanym materiale innych trafnych obja-
śnień, np. za pomocą tekstu narracyjnego odwołującego się 
do emocji dzieci, por. objaśnienie wyrazu „wdowa”:

16 A. Długosz, R. Ceglarek, Słowa Jezusa prowadzą do nieba…, dz. cyt., s. 66, 67.
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[…] a czy wiecie, kto to jest wdowa? [Odpowiedzi dzieci]. Nie-
które z was wiedzą, ale niektóre być może po raz pierwszy sły-
szą to słowo. Opowiem wam więc prawdziwą historię.
Miałem kolegę, z którym uczyliśmy się razem w szkole pod-
stawowej. Czasami siedzieliśmy też w  jednej ławce. Ten mój 
kolega, kiedy stał się dorosłym człowiekiem, ożenił się, za-
łożył rodzinę. Pracował na budowie i  tam zarabiał pieniądze 
na utrzymanie rodziny. Któregoś dnia przyjechał do mnie jego 
brat i ze łzami w oczach powiedział, że Ryszard zginął w miej-
scu pracy. Na pogrzebie była cała rodzina. Najbardziej płakał 
syn zmarłego i żona, która straciła męża. Od tej pory ona jest 
wdową i na pewno jest jej bardzo trudno żyć.

Bardzo konkretnie, uwzględniając możliwości percepcyjne 
dzieci, objaśniono znaczenia słowa „mamona”:

W Ewangelii, której fragment dziś słyszeliśmy, jest takie zdanie 
Pana Jezusa: Nie możecie służyć Bogu i mamonie. W dużym 
Słowniku Wyrazów Obcych [sic!] znajdziemy wyjaśnienie sło-
wa „mamona”. Oznacza ono: pieniądze, bogactwo, majątek, 
To  znaczy Waszym Panem nie może być równocześnie pie-
niądz i Bóg. Pieniądzem trzeba się tylko mądrze,  sprawiedliwie 
i zgodnie z miłością bliźniego, posługiwać.

W wielu homiliach zamieszczonych w  Internecie próby 
wyjaśniania znaczeń przeczą jednak czasami zasadzie komuni-
katywności, której oczekujemy od każdej homilii, a szczególnie 
tej dla dzieci. Proponowane tłumaczenia i definicje są zawiłe, 
świadczą o pozornej erudycji autora i jego niskiej świadomości 
językowej, dla dziecka zaś są trudno przyswajalne, por. na przy-
kład sposób objaśniania znaczenia przymiotnika „wszechmo-
gący”: „Wszystko mogący – to znaczy, że żaden horoskop ani 
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czary nie mogą go ograniczyć”. Potem następuje skrót myślowy: 
„wszechmoc Boga to przede wszystkim przebaczenie i litość”. 
I dalej:

Bóg okazuje swoją wszechmoc odwracając nas od  naszych 
grzechów i  przez łaskę utwierdzając nas na  nowo w  swojej 
przyjaźni.
On najbardziej okazuje swoją wszechmoc, dobrowolnie od-
puszczając grzechy […]. Bóg Ojciec objawił […] swoją wszech-
moc w  sposób bardzo tajemniczy w  dobrowolnym uniżeniu 
i zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło.

Jak widzimy, słowo „wszechmogący” i pokrewne – „wszech-
moc” zostały użyte w różnych kontekstach, ale żaden z nich nie 
prowadzi do sprecyzowania znaczenia. Konteksty są bowiem 
niewyraziste, a  zdania zawiłe (utrzymane w  stylu oficjal-
nym), dlatego zamiast zbliżyć się do  poziomu językowego 
i  intelektualnego odbiorcy, głosiciel homilii oddala się od niego.

Czasem homilista rezygnuje z wprowadzenia nazw pojęć, 
lecz troszczy się o konkretyzacje. Bywa tak w homiliach dla 
przedszkolaków – ksiądz i dzieci mówią o „domku Pana Jezusa” 
(tabernakulum), „czerwonej księdze” (tj. mszale) i  „chustce 
do nakrywania kielicha” (korporale). Wydaje się to słuszne, 
ponieważ myślenie odbiorcy jest – jak już wspomniałyśmy – 
konkretno-obrazowe. Oczywiście oswajanie z terminologią reli-
gijną trzeba uznać za uzasadnione w homiliach dla dzieci star-
szych, np. przez używanie słów w wyrazistych kontekstach lub 
przez inne działania językowe, m.in. ćwiczenia frazeologiczne, 
stanowiące punkt wyjścia do wyjaśniania funkcji porównań 
w Ewangelii.

Nie dziwi fakt, że duszpasterze rzadko przytaczają defi-
nicje słownikowe (wymagałyby one bowiem komentarzy, 
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a komentarze objaśniające w homiliach – jak obserwujemy – 
nie zawsze prowadzą do „rozjaśniania” sensu słów). Wiedza 
językowa księży okazuje się czasami niewystarczająca.

Księża raczej nie aranżują sytuacji, które dawałyby okazję 
do namysłu nad sensem słów i włączałyby dzieci we wspólne 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o ich znaczenie. Jeśli są to 
odpowiedzi chybione, homilista je odrzuca, zamiast wykorzystać 
do dalszego negocjowania znaczeń. Rzadko objaśnianie pojęć 
dokonuje się więc w dialogu nawiązującym do intuicyjnego rozu-
mienia wyrazów przez dzieci. Po mistrzowsku natomiast czyni 
to ks. J. Tischner. Przytoczmy fragment rozmowy o Kościele:

Ksiądz Józef: Oczywiście, głową pracujemy. Przyszliśmy dzi-
siaj do kościoła. To jest kościół. Kościół ma dach, ściany, pod-
łogę. Tutaj jest ołtarz podobny do stołu. Na ołtarzu za chwilę 
będzie Pan Jezus. I to jest kościół. Ale popatrzmy: w kościele 
są też ludzie, prawda? Dużo ludzi jest w kościele?
Marta: Dwa Jezuchy.
Ksiądz Józef: Chodź, Marta, zobaczymy, ile ludzi jest w ko-
ściele. Popatrz: tam stoją, koło drzwi, widzisz? Tam siedzą, 
tam znowu stoją. Bardzo dużo ludzi! Duzi ludzie, mali. I na-
wet jest między nami Bartek. I teraz Kościół – wiesz, Marta – 
to nie tylko ten dom, nie tylko te świeczniki. Kościół to także 
ci ludzie. Do kościoła przychodzą wszyscy ludzie, którzy ko-
chają Pana Jezusa. I to jest Kościół.
Chłopiec: Ja kocham Pana Jezusa.
Ksiądz Józef: I dlatego przyszedłeś do kościoła? Do Kościo-
ła należą wszyscy ludzie, którzy Pana Jezusa kochają. Do Ko-
ścioła należał Święty Piotr, który pytał Pana Jezusa, ile razy 
ma przebaczać. […]
Ksiądz Józef: […] A czy ktoś tutaj wie, gdzie w naszym kościele 
znajduje się Piotr? Tomek, pamiętasz? Kaśka? Kaśka pamięta.
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Kasia: Na ołtarzu.
Ksiądz Józef: O  właśnie. Zaraz popatrzymy na  ołtarz i  zo-
baczymy Piotra. Popatrz, Marto, tam w  środku jest krzyż, 
prawda? A tutaj, za świecą, widzisz, jest taka rzeźba? Widzisz 
tę rzeźbę?
Marta: No.
Ksiądz Józef: A mogłabyś nam powiedzieć, co ten ktoś, kto 
tam stoi, ma w ręku?
Dziecko: Klucz.
Ksiądz Józef: Tak, ma w ręku klucz.
Dziecko: Do nieba.
Ksiądz Józef: Oczywiście, do  nieba. Marta, czy widzisz ten 
klucz?
Marta: Widzę.
Ksiądz Józef: Jak nie widzisz, to możesz podejść bliżej. Jest 
tam klucz. I  ten ktoś, kto trzyma klucz, to  jest Piotr, wiesz? 
Ten sam, który się pytał Pana Jezusa, ile razy ma przebaczać, 
a Pan Jezus mu powiedział, że trzeba przebaczać siedemdzie-
siąt siedem razy. Piotr należał do Kościoła, bo kochał Pana Je-
zusa. A z drugiej strony ołtarza jest ktoś, kto także kochał Pana 
 Jezusa bardzo. To Paweł. Co Paweł ma w ręku?
Dzieci: Miecz. I książkę.
Ksiądz Józef: Ciekaw jestem, dlaczego ten Paweł ma  miecz 
w ręku. Kto pamięta?
Miłosz: Żeby się bronił.
Ksiądz Józef: Tak to wygląda. Tymczasem on nie ma miecza 
po to, żeby się bronił. O, tutaj jest archanioł, który ma miecz 
po to, żeby się bronił. Archanioł walczy ze smokiem. Zupełnie 
zamęczył tego smoka. A Paweł ma miecz z  innego powodu: 
bo on zginął od miecza. Kochał Pana Jezusa i źli ludzie zabili 
go mieczem. No dobrze, Marta, a powiedz, kto jeszcze oprócz 
ciebie należy do Kościoła?
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Marta: Dzieci.
Ksiądz Józef: Popatrz, ile tu dzieci jest! Znasz te dzieci?
Marta: Znam tę dziewczynkę.
Ksiądz Józef: Którą dziewczynkę znasz? Aaa, Bernadettę. 
Bernadetta, znacie się dobrze?
Bernadetta: Tak, bo ona chodzi ze mną do przedszkola.
Ksiądz Józef: Znakomicie. Ale musimy jeszcze poznać więcej 
dzieci, które do Kościoła należą. Na przykład musimy poznać 
tę dziewczynkę. Jak ona ma na imię?
Dziewczynka: Joasia.
Ksiądz Józef: Zapamiętasz? Joasia. A jeszcze musimy poznać 
tego tutaj ministranta, który nam pomaga przynosić Bartka. 
On też do Kościoła należy, bo bardzo kocha Pana Jezusa17.

Jest to przykład udanego dialogu, w którym kaznodzieja 
uważnie słucha wypowiedzi dzieci, podąża za ich tokiem myśle-
nia, umiejętnie reaguje nie tylko na odpowiedzi trafne, ale także 
na niefortunne.

Dialogowość jest od dawna cechą homilii dla dzieci. Uprzy-
stępnia ona bowiem i  uatrakcyjnia przekaz dla młodego 
odbiorcy18. Może to być dialog edukacyjny, w którym odpo-
wiedź znana jest odbiorcy, lecz może też być rzeczywista roz-
mowa, w której wymiana pytań i odpowiedzi przynosi nową 
wiedzę obu stronom: dzieciom – wiedzę religijną, a księdzu – 
wiedzę o dziecku, sposobie postrzegania przez nie rzeczywisto-
ści, wartościowaniu, jego kompetencji językowej i kulturowej.

17 J. Tischner, Rozmowy z dziećmi…, dz. cyt., s. 25–29.
18 M. Makuchowska, Styl religijny, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik 
po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 
2013, s. 497.
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Wprawdzie nie analizujemy kazań z punktu widzenia dys-
kursu dydaktycznego, ale mówiąc o stylu, nie sposób pominąć 
takich manier stylistycznych, jak echo nauczycielskie, które 
służy zwykle korekcji nieścisłych sformułowań dzieci, oraz seg-
mentacja sylabiczna będąca pozorną heurezą, np.:

– Krzyż zielony oznacza, że ten krzyż jest krzyżem czego?
Kapłan: Ży…
Dzieci: Cia.
Kapłan: Ży…
Dzieci: Cia…
Kapłan: Życia!

Musimy zastrzec, że – ponieważ korzystamy z tekstów 
zapisanych – nie możemy sformułować pogłębionych wnio-
sków dotyczących sposobów realizowania dialogowości. Jed-
nak we wszystkich niemal homiliach jest ona sygnalizowana, 
zakładana. W niektórych homiliach spotykamy nawiasowe 
wstawki – „didaskalia”, instruujące, w którym miejscu głosi-
ciel homilii ma wykorzystać obraz lub rekwizyt bądź zachę-
cić dzieci do udziału w rozmowie. Niektóre teksty są rozpisane 
na role: kapłan – dzieci, jednak projektowane pytania nie zawsze 
są przystawalne do możliwości dzieci, ich umiejętności koncen-
tracji uwagi i pojemności pamięci. Zdarza się też, że są nielo-
giczne, zbyt trudne, abstrakcyjne lub zawierają ciągi pytań szcze-
gółowych. Takie ciągi pytań dezorientują małych słuchaczy, por.

Kapłan: Pytanie-rozgrzewka: W  dzisiejszych czytaniach 
i psalmie była mowa o pewnym zwierzętach. Kto pamięta, ja-
kie zwierzęta były wymienione?
Dzieci: Owce.
Kapłan: W których miejscach była mowa o owcach?
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Dzieci: Refren psalmu i Ewangelia.
Kapłan: Kto przypomni refren psalmu, który śpiewaliśmy 
między pierwszym a drugim czytaniem?
Dzieci: „My ludem Pana i Jego owcami”.
Kapłan: Jak nazywaliśmy siebie w tym refrenie?
Dzieci: Jesteśmy „ludem Pana” Jezusa./ Jesteśmy „owieczkami”.

Niektórzy z głoszących homilie, mając na względzie wiek adre-
satów, starają się osłabiać dyrektywność stwierdzeń, stosują więc 
tzw. pluralis homileticus (np. „okażmy miłość”, „umocnimy się 
słowem”), konstrukcje modalne („może”, „warto było”), wykład-
nik modalności deontycznej „trzeba nam” („trzeba nam je zapa-
miętać”, „trzeba nam to powiedzieć innym”) oraz dyrektywy o sła-
bym stopniu kategoryczności, np. „zachęcić”, „prosić” („zachęcam 
Was do…”, „bardzo Was proszę, byście…”), „postarać się”, „spró-
bować” (np. „spróbujcie”, „postarajcie się”). Rzadko występuje 
kategoria 1. osoby liczby pojedynczej typu: „pomyślę”, „postaram 
się”, „będę odpowiedzialny”, „zapamiętam wezwanie” – w kon-
kluzji homilii. Najczęściej pojawiają się formy 2. osoby liczby 
mnogiej (np. „pamiętajcie”, „pomódlcie się”), rzadziej 2. osoby 
liczby pojedynczej, a sporadycznie – struktury 3. osoby liczby 
pojedynczej trybu rozkazującego, np. „niech każdy przyjdzie…”, 
„niech wszyscy włączą się do modlitwy”, „niech wszyscy włączą 
się w to dzieło”. Zdarzają się również konstrukcje normatywne 
odpersonalizowane typu: „należy”, „powinien”, „powinno się”, 
np. „Wiara w miłość rodziców, bezgraniczne zaufanie powinny 
występować u każdego dziecka”; „Należy zwracać uwagę…”.

Ograniczony zakres materiału analitycznego wprawdzie 
nie upoważnia nas do uogólnień, ale pozwala zasygnalizować 
te kwestie, które wymagałyby szczególnej uwagi w kształceniu 
homiletycznym księży i w przygotowywaniu przez nich  homilii 
dla dzieci. Dotyczą one:
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• po pierwsze wyboru i  doprecyzowania tematu: bez 
dygresji, rozwlekłych sformułowań, nadmiernej egzempli-
fikacji, nagromadzenia wielu form podawczych, np. aneg-
dota, opis, opowiadanie niepodporządkowanych nadrzędnej 
myśli. Materiał przykładowy ma być nie tyle efektowny, ile 
sfunkcjonalizowany i skomentowany na miarę  możliwości 
odbiorców;
• po drugie dostrzegania rzeczywistego odbiorcy, a  to 
wymaga od księdza wiedzy z psychologii rozwojowej, zna-
jomości etapów rozwoju językowego dzieci i dostosowania 
do niego formy przekazu;
• po trzecie budowania więzi osobowej oraz interaktyw-
ności (a nie pozorowanych dialogów) przez formuły słowne 
i uwzględnianie zwrotnych reakcji dzieci na pytania; chodzi 
przecież o to, by ułatwić dziecku spotkanie z Bogiem, a to 
spotkanie dokonuje się w słowie.
Analiza tekstów skłania nas ponadto do wysunięcia postu-

latu, by – oprócz zajęć z homiletyki i kultury żywego słowa – 
wprowadzać na studiach teologicznych ćwiczenia z kultury 
języka polskiego. Liczne błędy składniowe, frazeologiczne 
i słownikowe obserwowane w homiliach zakłócają bowiem 
komunikatywność tekstów.

Od autorów homilii zamieszczonych na stronach interneto-
wych należy oczekiwać większej troski o jakość tekstów. Wiele 
z nich zawiera bowiem uchybienia stylistyczne, a nawet orto-
graficzne. Norma w zakresie pisowni słownictwa religijnego jest 
w nich przeważnie rozchwiana19. Trzeba też uwrażliwić księży, 
by bezkrytycznie nie przejmowali homilii będących w obiegu 
internetowym.

19 Por. Pisownia słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 
2011.
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Na koniec nasuwa się uwaga metodologiczna. Chcąc sfor-
mułować uogólnienia i zobiektywizowane opinie o stylu homi-
lii, nie tylko dla dzieci, trzeba byłoby przeanalizować korpusy 
tekstów autorstwa tych samych kapłanów na przestrzeni kilku, 
a  nawet kilkunastu lat z  uwzględnieniem adresatów homi-
lii, tematyki (np. okresów roku liturgicznego), wieku nadaw-
ców (księży), środowiska lokalnego i regionalnego, z którego 
się wywodzą. Dopiero na  podstawie szczegółowych analiz 
języka osobniczego (idiolektu) można by  zmierzać do  syn-
tezy: wyodrębnić cechy typowe i  indywidualne, ustalić ten-
dencje ogólne (np. do  kolokwializacji lub formalizacji stylu). 
Takie badania  – poza wartościami poznawczymi  – prowa-
dziłyby do implikacji dydaktycznych istotnych w kształceniu 
 przyszłych kaznodziejów.

Bibliografia

Długosz A., Ceglarek R., Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania 
wakacyjne dla dzieci. Rok A, B, C, Łódź 2007.

Draguła A., Internet jako pomoc kaznodziejska. Szkic z homiletyki 
internetowej, „Studia Paradyskie” 2007/2008, nr 17/18, s. 135–142.

II Sobór Watykański, Konstytucja o liturgii świętej, Sacrosanctum 
concilium (4.12.1963).

Habrajska G., Modelowanie świata wartości w homiliach dla dzieci 
księdza Jana Twardowskiego, [w:] Funkcja słowa w ewangelizacji. 
Materiały z konferencji 6–8 maja 1998 r., Łódź 1998, s. 325–340.

Habrajska G., Specyfika kazań dla dzieci księdza Jana Twardowskiego, 
[w:] Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgią, red. G. Habrajska, 
Łódź 1997, s. 233–244.

Kalbarczyk A., Katechetyczny aspekt homilii do dzieci. Homilia czy 
katecheza dla dzieci?, „Katecheta” 2013, nr 2, s. 65–68.



Lizak J., Język kazań dla dzieci, w: Język religijny dawniej i dziś, red. 
S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005, s. 152–159.

Lizak J., Typ informacji w definicjach nazw okresów liturgicznych 
w kazaniach dla dzieci, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. 
Ks. P. Bortkiewicz, M. Rybka, S. Mikołajczak, Poznań 2007, 
s. 340–345.

Makuchowska M., Styl religijny, [w:] Style współczesnej polszczyzny. 
Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, 
U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 503–505.

Pisownia słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, 
Tarnów 2011.

Przyczyna W., Miejsce homilii w celebracji liturgicznej, [w:] Litur-
gia i przepowiadanie, red. W. Przyczyna, Kraków 2010, s. 43–56.

Sarzyńska D., Perswazyjność dialogów kaznodziejskich (na przykła-
dzie kazań dla dzieci), „Poradnik Językowy” 1998, z. 8, s. 43–51.

Sarzyńska D., Wykładniki dialogowości w kazaniach dla dzieci, 
Lublin 1999.

Sarzyńska D., Strategie nadawcy w dialogowych kazaniach dla dzieci, 
[w:] Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kazno-
dziejstwa, red. P. Urbański, Kraków 2003, s. 327–340.

Sieradzka-Mruk A., Dialog w homiliach dla dzieci (spojrzenie języ-
koznawcy), „Biblioteka Kaznodziejska” 2007, nr 2, s. 36–44.

Sieradzka-Mruk A., Parafrazy czytań biblijnych w kazaniach dla 
dzieci, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. P. Bortkiewicz, 
M. Rybka, S. Mikołajczak, Poznań 2007, s. 356–352.

Sławiński H., Dlaczego i jak korzystać z cudzych homilii, [w:] Sztuka 
bycia księdzem. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2010, 
s. 379–386.

Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach 
Zjednoczonych po II oborze Watykańskim, Kraków 2008.

Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, red. 
M. Kubiak, W. Przyczyna, Poznań 2008.



Tischner J., Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne, Kraków 2010.
Turowski W., Jak przepowiadać do dzieci?, „Studia Teologiczne” 

2010, nr 28, 189–200.


