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PROPOZYCJE INICJATYW BIBLIJNYCH W PARAFII

W mojej wypowiedzi pragnę przedstawić kilka konkretnych propo-
zycji jak przybliżać wiernym słowo Boże i zachęcać ich do sięgania do 
Pisma Świętego. Wydaje mi się, że ulegliśmy pokusie szybkiego sukcesu 
i jeszcze szybszego zniechęcania się w systematycznym kształtowaniu 
w sobie miłości do słowa Bożego. Wśród wiernych jest brak zrozumienia, 
czym jest ogólnie medytacja nad słowem Bożym. Nie wystarczy, że będą 
sięgać po Pismo Święte jak po książkę, jeśli ich nikt nie nauczy modlitwy 
Bożymi tekstami.

W pierwszym rzędzie należałoby wprowadzić katechezy dla do-
rosłych, których celem byłoby wprowadzenie w lekturę i modlitwę 
słowem Bożym. Skoro w maju jest miejsce na nabożeństwa majowe, 
w październiku na nabożeństwa różańcowe, można byłoby jeden mie-
siąc przeznaczyć na nabożeństwa lectio divina (np. wrzesień), albo na 
katechezy, które uświadamiałyby i uczyły o roli słowa Bożego w życiu 
chrześcijanina.

Żyjemy w świecie bardzo zcyfryzowanym, w którym przoduje i po-
chłania wiele czasu Internet. Warto byłoby szczególnie osoby w średnim 
wieku zachęcić do pobrania aplikacji: słowo Boże na każdy dzień.

Dla dzieci i młodzieży duszpasterze powinni zaopatrzyć parafie w gry 
i programy biblijne, aby stworzyć im alternatywę dla gier, które niszczą 
ich moralnie. W parafiach powinny być wypożyczalnie takich progra-
mów, aby przez dobrą zabawę przekazywać orędzie zbawcze.

W szkołach można przeprowadzić i zaprojektować tzw. „rok biblijny”, 
w którym uczniowie będą przez lekturę Pisma Świętego tworzyć teatr bi-
blijny, nie tylko dla społeczności szkolnej, ale i dla całej parafii. Jest to mój 
własny projekt, który w swych treściach obejmuje dzień czytania Pisma 
Świętego, konkursy wiedzy o Biblii, przedstawienia teatralne, konkursy re-
cytatorskie, itp.
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Większość parafii posiada gazetkę parafialną, w której można także 
przez syntetyczne i mądre artykuły zachęcać do czytania słowa Bożego 
i uczyć jak je odnieść do własnego codziennego życia.

Wiemy, że Internet jest miejscem, do którego wiele osób ma dostęp; 
wiele parafii posiada strony internetowe, na których można umieszczać 
konferencje i katechezy, które uczyłyby i zachęcały do czytania Biblii 
w formie filmików.

Parafianie powinni być także zapoznani z wartościowymi stronami 
internetowymi, czy także filmikami, które przybliżają ich do Boga.

Reasumując powyższe propozycje należy stwierdzić, że istnieje jesz-
cze wiele innych dobrych inicjatyw, które mogą być wykorzystane do 
proklamacji słowa Bożego.


