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1. ISTOTA POMYSŁU

Społeczność prywatnej szkoły podstawowej, w której pracuję, liczy ponad 370 
dzieci. Zaczynaliśmy 27 lat temu z kilkudziesięcioma uczniami. Jestem w tej 
szkole katechetą od 23 lat.

Przyglądając się poziomowi i sposobowi życia rodziców i dzieci, szukałem 
pomysłu jak zachęcić dziecko i rodzica do większego zaangażowania w życie 
religijne. Nawyk ciągłego korzystania z multimediów, „słuchania” i „pobierania” 
różnych informacji z portali społecznościowych obecny już w prawie każdej sferze 
życia, podsunął mi pomysł, aby wykorzystać to przyzwyczajenie do stworzenia 
programu angażującego zarówno dzieci, jak i dorosłych do czytania Słowa Bożego 
i stworzonych do tekstu komentarzy. 

Pomysł ten nazwałem „ewangeliarzem szkolnym”. Ewangeliarzem określa się 
najczęściej księgę zawierającą teksty z Ewangelii czytane podczas liturgii. Jest 
jednak także drugie znaczenie tego słowa oznaczające przeznaczone do czytań 
liturgicznych teksty Ewangelii wraz z komentarzami. Takie rozumienie tego słowa 
jest na przykład w „Ewangeliarzu dominikańskim” zawierającym komentarze 
do Ewangelii o. Salija OP1. „Ewangeliarz szkolny” ma podobną strukturę. Tu 
autorami komentarzy do Ewangelii są członkowie społeczności szkolnej: rodzice, 
nauczyciele, pracownicy szkoły. Komentarze są pisane, odczytywane, nagrywane, 
a także drukowane na kartkach. A adresatem komentarzy są uczniowie. 

Wszystko zaczęło się w ten sposób, że kilka lat temu namówiłem paru nauczy-
cieli, aby rano przed lekcjami czytali dzieciom Ewangelię z dnia lub inny wybrany 
tekst Biblii. Po paru tygodniach udało mi się włączyć w tę akcję praktycznie 
całą społeczność nauczycieli. Każdy kolejny nauczyciel stawał się „łatwiejszy” 

„do zwerbowania”, gdyż można było się odwołać do faktu, że jego kolega już czy-
tał. Dzieci widząc, że ich nauczyciel czyta, doświadczały, że religia nie jest tylko 
teorią głoszoną przez nauczyciela religii, bo on „musi” o tym mówić, ale czymś 
realnym. Rodzice dzieci, dowiedziawszy się o tym, lotem błyskawicy w większości 
pochwalali ten pomysł, choć nie brakowało głosów zdziwienia – „po co to?”.

Obecnie gazetka ma formę „centrum multimedialnego” umożliwiającego:
• pobieranie tekstu Ewangelii z najbliższej niedzieli lub najbliższej uroczy-

stości, czy święta,
• pobieranie tekstu komentarza do Ewangelii ułożonego przez wybranego 

rodzica lub nauczyciela naszej szkoły zwanego dalej EWANGELIARZEM,
• odsłuchanie Ewangelii i komentarza do Ewangelii nagranych przez rodzica 

lub nauczyciela i umieszczonych na tablicy w postaci słuchawek z mp3.

 1 o. Jacek Salij OP, Ewangeliarz dominikański, Poznań 2012. 


