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Opole, Msza roratnia w parafii Przemienienia Pańskiego. Obok ołtarza stoi mała scenka, na
której pojawiają się sympatyczne pacynki – Józiu i Ania. Siedzące w pierwszych rzędach dzieci
słuchają z otwartymi buziami.

– W zeszłym roku był cykl o świętych. Trudno było opowiadać dzieciom o każdym z nich coś
wyjątkowego tak, by to nie było nudne i banalne. Wymyśliliśmy, że pomogą nam w tym kukiełki
- będą zadawać pytania, rozmawiać z księdzem, wtrącać się w trudniejszych momentach.
Dzieci bardzo to polubiły, zresztą dorosłym się też podoba – uśmiecha się ks. Łukasz Knosala,
wikary, który użycza pacynkom swojego głosu.

Korzyści z obecności Józia i Ani jest więcej, więc od czasu do czasu pojawiają się też na Mszy
niedzielnej dla dzieci. Pomagają wytłumaczyć i przenieść ewangeliczne prawdy i zalecenia na
dziś, zaktualizować je, są też dla dzieci przykładem. Kapłan zwracając się do pacynek może
pewne rzeczy powiedzieć nie wprost.

– Przy takim wsparciu mówimy coś na poważnie i w formie zabawy. Staramy się, by to nie było
show, ale pomoc w skupieniu uwagi dzieci. I one siedzą w swoich ławkach, nie biegają po
kościele, nie rozmawiają, nie kręcą się, bo kukiełki zastępują ich aktywność – tłumaczy ks.
Łukasz. Nie jest to jedyna stosowana forma wizualizacji – czasem jest drama przygotowania
przez grupy parafialne, śpiewa scholka, lub jest dialogowane kazanie. Jednak nawet na
niedzielnych Mszach dla dzieci Słowo Boże głoszone jest także dla starszych.

– Do dzieci trudniej mówić – językowo i pod względem treści, żeby przekaz nie był banalny.
Staramy się, by był on wielopoziomowy – dla młodszych i starszych. Nawiązujemy do relacji z
rówieśnikami, z rodzicami – przyznaje kapłan.
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Gorącym zwolennikiem takich form przekazu jest znany z programu „Ziarno” bp Antoni Długosz,
pochwala je też ks. Hubert Łysy, homiletyk. – To świetny pomysł, jeśli wykorzystany mądrze –
mówi. – Ks. prof. Józef Tischner, filozof wychodził do dzieci z misiem Bartkiem i z nim gadał –
jeśli zabawa służy Słowu, dlaczego nie? Podobnie opowieść – zdaniem świetnego kaznodziei,
brata Tadeusza Rucińskiego, jest to dobry sposób dotarcia do słuchacza.

Fragment artykułu Kariny Grytz-Jurkowskiej "Zbawić, a nie tylko zabawić" z Gościa Opolskiego
nr 44/2013. Przeczytaj całość - tutaj
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