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INICJATYWY PROMUJĄCE PISMO ŚWIĘTE 
W PARAFII

Jednym ze sposobów na ożywienie wśród wiernych słowa Bożego 
są grupy parafialne, które czytają Pismo Święte. Na pewno wiele w tej 
materii trzeba włożyć pracy, ale myślę, że przez grupy takie jak Oaza, 
RAM, KSM, Akcja Katolicka, czy nawet Rada parafialna, słowo Boże 
będzie widoczne w życiu wiernych. Po pierwsze, żeby to słowo przy-
nosiło skutki w tych grupach, musi ksiądz dobrze wprowadzić w temat: 
czym jest Pismo Święte i dlaczego warto czytać każdego dnia choć mały 
jego urywek. W ramach spotkań formacyjnych należy poświęcić jedno 
czy dwa spotkania na ten temat. Można wykorzystać w tym przygoto-
waniu media, takie jak YouTube, gdzie wiele jest ciekawych filmików 
dotyczących Biblii.

Kolejną piękną inicjatywą do szerzenia słowa Bożego w parafii są 
małe karteczki w koszykach z fragmentami Biblii. Jednak warto oprócz 
wystawienia koszyka z takimi fragmentami, wprowadzić ludzi w tę ini-
cjatywę i wyjaśnić dlaczego warto zabrać sobie po każdej Mszy świętej 
jeden cytat. Można to zrobić w czasie ogłoszeń duszpasterskich. Warto 
raz w miesiącu przypominać o tej praktyce korzystania ze słowa Bożego. 
Jeśli nie będzie dobrego wprowadzenia to karteczki z biblijnymi cytatami 
będą leżeć, czy będą traktowane jako ulotka – „zobaczyć i wyrzucić”. 
A nie o to chodzi w tej praktyce.

Z ciekawym pomysłem szerzenia słowa Bożego zetknąłem się w pa-
rafii, do której dwa razy w roku przyjeżdżał pan z wydawnictwa „Pal-
lottinum” i proponował wiernym „Ewangelię na każdy dzień” oraz inne 
publikacje tegoż wydawnictwa. Bardzo dużą popularnością cieszą się te 
małe książeczki z Ewangelią na cały rok, ale także Pismo Święte dla mło-
dych. Wiadomo, że niektóre parafie są za małe, żeby ktoś przyjeżdżał 
z wydawnictwa, ale proboszcz może zamówić choćby kilka egzemplarzy 
i rozprowadzać je wśród wiernych.



47Część pierwsza.  Odnowa biblijna parafii

Doskonałym sposobem na szerzenie słowa Bożego zawsze są kaza-
nia biblijne. Mogłoby to wyglądać tak, jak to było w przypadku kazań 
katechizmowych, które przed laty były głoszone w naszej diecezji. Raz 
w miesiącu ksiądz mógłby głosić kazanie na temat Pisma Świętego np.: 
z jakich części składa się Biblia?; co to jest kanon Pisma Świętego, itp. 
Myślę, że jakby te kazania były przygotowane przez biblistów i ukazy-
wały się na stronie diecezjalnej, tak jak ukazują się adoracje na pierwszą 
niedzielę miesiąca, to przyniosłyby one wiele korzyści dla wiernych, któ-
rzy mają małą wiedzę na temat Pisma Świętego.

Myślę także, że warto w czasie liturgii większą uwagę zwrócić na 
słowo Boże poprzez czytanie choćby w niedzielę i święta Ewangelii 
z księgi ewangeliarza i umieszczanie go w widocznym miejscu. Kolejną 
ważną rzeczą, to zakazanie ludziom czytać z kartek w czasie liturgii, gdyż 
w ten sposób tracimy szacunek do słowa Bożego. Również przydałoby 
się w niektórych parafiach wymienić lekcjonarze na nowe, aby bardziej 
szanować Słowo, a nie czytać z porozdzieranej, obdartej książki.

Dzisiejsze media też mogą być dobrą okazją do szerzenia znajomości 
Pisma Świętego. Gdyby katecheci np. pokazali i zaproponowali młodym 
aplikację na telefon pod tytułem „Pismo Święte” albo „Brewiarz”. Wów-
czas młodzi mogliby sobie taką aplikację pobrać i z niej korzystać.

Warto też wspomnieć o inicjatywie Tygodnia Biblijnego. W wielu 
parafiach ten czas nie jest wykorzystany na szerzenie słowa Bożego. Co 
z tego, że są materiały na ten tydzień w formie plakatów i biuletynów, 
ale wielu kapłanów niestety z nich nie korzysta, gdyż jest to dobrowolne. 
Może warto zwrócić uwagę na ten temat na kongregacjach, aby księża 
przynajmniej wywiesili plakaty, ogłosili, że jest taki tydzień, oraz aby 
skorzystali z pomocy, jakie są w biuletynie „Przegląd Biblijny”.


