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KSI

KA O PRZEPOWIADANIU

Ka dy, kto przynajmniej w niewielkim stopniu interesuje si
teologi i yciem Ko cioła, nie powinien mie w tpliwo ci, e przepowiadanie Dobrej Nowiny o Zbawieniu jest jednym z podstawowych
zada uczniów Chrystusa. Wyra nie napisał o tym papie Paweł VI
w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandii – dokumencie po wi conym ewangelizacji w wiecie współczesnym – gdzie stwierdził, e
„głoszenie ewangelicznego or dzia nie jest czym takim, co Ko ciół
mógłby dowolnie albo wykonywa , albo nie wykonywa , ale jest zadaniem i obowi zkiem, nało onym mu przez Pana Jezusa, a eby ludzie mogli wierzy i dost pi zbawienia. Głoszenie Ewangelii jest
zgoła konieczne, jest jedyne w swoim rodzaju i nic go nie mo e zast pi ”1. Wczytuj c si w słowa namiestnika Chrystusowego mo na
doj do wniosku, e od wypełniania tej e misji głoszenia Ewangelii,
w du ej mierze zale y to samo Ko cioła. Oznacza to, e Ko ciół,
który nie nauczałby Ewangelii, przestałby by prawdziwym Ko ciołem.
Misja Ko cioła to misja prowadzenia ludzi ku zbawieniu2, co
bez w tpienia w du ej mierze – na co ju zwrócono uwag – dokonuje
si wła nie przez przepowiadanie Słowa Bo ego. Trzeba jednak wyra nie powiedzie , e rozumienie misyjnego posłannictwa „powszechnego sakramentu zbawienia”3 jedynie jako wezwania do nauczania, byłoby pewn redukcj . Ko ciół bowiem, oprócz tego, e powinien „mówi o Bogu”, powinien tak e „dawa ” Go ludziom. To za
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dokonuje si w sakramentach wi tych4. Przepowiadanie Ewangelii
i udzielanie sakramentów okazuj si wi c by dwoma „filarami” posłannictwa Ko cioła, które w sposób cisły si ze sob ł cz : „ y
sakramentami tak, eby ich sprawowanie wchodziło w prawdziw
gł bi ycia chrze cija skiego, nie stanowi – jak to dzi niesłusznie
si twierdzi – przeszkody w podejmowaniu ewangelizacji albo zej cia
w niej na boczne tory, ale daje jej wła ciw całkowito . Bo pełnia
ewangelizacji oprócz przepowiadania polega na budowaniu Ko cioła,
który nie istnieje bez tego ducha, jakim jest ycie sakramentalne”5.
Chocia obie te kwestie – przepowiadanie i sakramenty – wzajemnie si uzupełniaj , warunkuj i w praktyce cz sto „przeplataj ”,
to jednak bez w tpienia nauczanie w pewnym sensie wyprzedza ycie
sakramentalne. Sakramenty s bowiem dla ludzi wierz cych6. Wiara
za , jak uczy Pismo wi te „rodzi si z tego, co si słyszy, tym za , co
si słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Przepowiadanie wi c,
zgodnie z sugesti Autora Listu do Rzymian, jest warunkiem uwierzenia: „Jak e mieli uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jak e mieli
usłysze , gdy im nikt nie głosił?” (10, 14). Głoszenie Ewangelii ma
wi c du e znaczenie i jest niezb dne na ka dym etapie wiary. Najpierw jest ono bowiem przygotowaniem do ycia w wierze, nast pnie
wprowadzaniem w ni , a w ko cu pogł bianiem jej. Nawet po tak
uproszczonym przedstawieniu kwestii, bez wchodzenia w szczegóły
eklezjologiczno-pastoralne, głoszenie Słowa wyra nie jawi si jako
pierwsze zadanie ludzi Ko cioła. W ród nich za przede wszystkim
jako zadanie kapłanów, którzy wraz ze wi ceniami przyj li na siebie
obowi zek przepowiadania7.
4
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„«Wielkie dzieła Bo e», ofiarowane wierz cym w sakramentach Ko cioła,
przynosz swoje owoce w nowym yciu, w Chrystusie, według Ducha” (KKK 740).
7
Głoszenie Ewangelii i udzielanie sakramentów – po Zmartwychwstaniu
Chrystusa – stało si podstawowym zadaniem Apostołów (por. Mt 28, 18-20). Obecnie za spoczywa ono na ka dym duchownym b d cym kontynuatorem misji Dwunastu: „Aby Ewangelia była zawsze w swej cało ci i ywotno ci w Ko ciele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako nast pców swoich przekazuj c im
swoje stanowisko nauczycielskie” (KO 7). Biskupi za przekazuj to zadanie wszyst5
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Ksi dz, który chce dobrze wypełnia swoj posług duszpastersk , musi wi c pami ta o tym, e nauczanie ludzi powierzonych jego
duchowej opiece jest nie tylko przywilejem, ale tak e obowi zkiem,
który nale y wykonywa sumiennie, a jego wypełnienie (b d niewypełnienie!) trzeba widzie w kategoriach moralnych (zasługa lub wina
moralna). Wyra nie mówi o tym Kongregacja ds. Duchowie stwa,
która – powołuj c si na nauczanie papie y – w sposób nast puj cy
wyra a si o posłudze Słowa w yciu kapła skim: „Błogosławiony
Jan XXIII pisał, e «jest ogromnie wa ne, aby duchowni wsz dzie
i w ka dym czasie byli wierni swemu obowi zkowi nauczania». Natomiast w. Pius X mówił w zwi zku z tym: «Trzeba tylko to podkre la
i na to kła nacisk, e jest to najpowa niejszy obowi zek ka dego
kapłana, e jest to najdonio lejsze zadanie, które na nim spoczywa»”8.
Dlatego nie ma w tpliwo ci, e ksi dz, który stara si by wierny
swemu powołaniu, nie powinien adnych innych „ wieckich” obowi zków nie tylko przedkłada ponad te, które wynikaj z jego stanu,
ale nawet nie mo e uwa a ich za jednakowo wa ne. Przekonuje do
tego do wiadczenie Ko cioła pierwszych wieków, gdzie nie było w tpliwo ci, e zaniedbywanie głoszenia Słowa Bo ego przez osob duchown – nawet ze wzgl du na szlachetne i potrzebne działania – „nie
jest rzecz słuszn ” (por. Dz 6, 2) oraz wypowiedzi zawarte w dokumentach po wi conych yciu i roli kapłana9. Szczególne pouczenie
w tym wzgl dzie otrzymali polscy duchowni od papie a Benedykta
XVI, który jednoznacznie stwierdził: „Wierni oczekuj od kapłanów
tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga si od ksi dza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje si od niego, by był ekspertem w dziedzinie ycia duchowego. […] nie jest wcale konieczne,
aby kapłan był zorientowany we wszystkich aktualnych, zmiennych
trendach; wierni oczekuj od niego, e b dzie raczej wiadkiem od-

kim, których wł czaj w posług kapła sk (por. KKK 77; PDV 13-15; DP K 4547).
8
PPWP 20.
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Przykładem mog tu by przywoływane ju teksty (por. PDV 13-15; DP K
45-47; PPWP 20).
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wiecznej m dro ci, płyn cej z objawionego Słowa”10. Papie wzywał
wi c polskich duszpasterzy pocz tku XXI wieku do tego, aby na
nowo odkryli swoj to samo , aby swojego najwa niejszego w yciu
zadania nie wykonywali niejako „przy okazji” lub „obok” innych
działa , aby nie traktowali go na równi z mo liwo ci realizacji lub
rozwoju innych zainteresowa . ycie kapłanów powinno by bowiem
podporz dkowane tej posłudze, do której zostali powołani i któr
w sposób wolny zgodzili si wykonywa . Ojciec wi ty wołał do polskiego duchowie stwa: „Wierzcie w moc waszego kapła stwa! Na
mocy przyj tego sakramentu otrzymali cie wszystko to, czym jestecie. Gdy wypowiadacie słowo «ja» czy «moje» („Ja ci odpuszczam…
To jest bowiem ciało moje…), czynicie to nie w swoim imieniu, ale
w imieniu Chrystusa (in persona Christi), który zapragn ł posłu y si
waszymi ustami i r kami, wasz ofiarno ci i talentem. Poprzez liturgiczny znak nało enia r k w obrz dzie wi ce , Chrystus wzi ł was
w swoj szczególn opiek . Jeste cie ukryci w Jego dłoniach i w Jego
Sercu. Zanurzcie si w Jego miło i oddajcie Mu wasz ! A odk d
wasze r ce zostały namaszczone olejem, znakiem Ducha wi tego,
zostały przeznaczone na słu b Pana jako Jego r ce w dzisiejszym
wiecie. Nie mog ju słu y egoizmowi, ale powinny nie
wiatu
wiadectwo o miło ci samego Boga”11.
Powy sze słowa Benedykta XVI nie powinny by jednak rozumiane jako zgoda na to, aby ksi dz był zupełnym ignorantem
w tych kwestiach, które dotycz ycia „w wiecie”. Dobre wykonywanie posługi duszpasterskiej, a zwłaszcza głoszenia Słowa Bo ego, wymaga bowiem od przepowiadaj cego pewnej wiedzy, która nie mie ci
si w ramach teologii. Jest ona bez w tpienia przydatna do owocnego
przepowiadania: „Aby by skutecznym i wiarygodnym, jest wi c wa ne, by kapłan – w perspektywie wiary i swojej posługi – znał, z konstruktywnym zmysłem krytycznym, ideologie, j zyk, sploty kulturowe, typologie rozpowszechniane przez rodki społecznego przekazu,
które w du ym stopniu kształtuj mentalno ”12. Nale y tak e pami 10
Przemówienie podczas spotkania z duchowie stwem w archikatedrze w.
Jana „Wierzcie w moc waszego kapła stwa!”. OR 27:2006 nr 6-7 s. 16-17.
11
Tam e s. 16.
12
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ta , e przepowiadanie Słowa Bo ego „nie znosi […] niedbalstwa, ani
mieszania zasad Ewangelii z zasadami innych religii, ani jakiego dostosowywania, poniewa od niego zale y cała sprawa zbawienia ludzi
i w nim zawieraj si najpi kniejsze tre ci Boskiego Objawienia”13.
Aby takiemu wezwaniu sprosta , przepowiadaj cy musi posiada odpowiedni wiedz zarówno dotycz c spraw merytorycznych, jak
i formalnych, odnosz cych si do przepowiadania oraz t , która dotyczy ycia słuchaczy. Wa ne jest jednak, aby wła ciwie rozró nia cele
i rodki: „Przepowiadanie nie mo e si […] sprowadza do przekazywania własnych my li, ukazywania do wiadczenia osobistego, do
prostych wyja nie o charakterze psychologicznym, socjologicznym
lub filantropijnym; nie mo e tak e zbytnio ulega urokowi retoryki,
tak cz sto obecnej w rodkach masowego przekazu”14. Nie oznacza to
jednak, i nie nale y przywi zywa odpowiedniej wagi do wspomnianych rodków, na co ju zwracano uwag . Chocia bez w tpienia
najwa niejsza jest tre wynikaj ca z Objawienia, to jednak znajomo społecznych uwarunkowa przepowiadania oraz kwestia formy
wypowiedzi te nie s bez znaczenia. To bowiem w niemałej mierze
dzi ki zastosowaniu odpowiedniej formy i skorzystaniu z wiedzy
z zakresu pedagogiki, retoryki itd. głosz cy Słowo Bo e mog sprosta
postulatowi, zgodnie z którym „powołani do posługi przepowiadania,
w przekazywaniu nauczania o tajemnicach wiary i normach obyczajów powinni dostosowa swoje słowa do umysłowo ci i mo liwo ci
słuchaczy”15. Dyrektorium o posłudze i yciu kapłanów wprost naucza, e przepowiadaj cy „powinien czu si zobowi zany do zwrócenia szczególnej uwagi na przygotowanie, tak dalsze jak bli sze […]
uwzgl dniaj c pedagogi i technik przekazu, ł cznie z dobr dykcj
szanuj c godno aktu przepowiadania i jego adresatów”16.
Poznawanie okoliczno ci ycia słuchaczy oraz pogł bianie wiedzy na temat technik przepowiadania, chocia by mo e „nie mie ci
si ” w teologii, to jednak nie jest sprzeniewierzeniem si powołaniu
13
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duszpasterskiemu, ale – zgodnie ze słowami Jana Pawła II – jest wyrazem „pasterskiej miło ci”, która „skłania i pobudza kapłana do coraz
lepszego poznawania rzeczywistych warunków ycia ludzi, do których jest posłany, do rozeznawania wezwa Ducha wi tego w wydarzeniach historycznych swojej epoki, do poszukiwania wła ciwszych
metod i bardziej przydatnych form sprawowania w dzisiejszych czasach swej posługi. Tak wi c pasterska troska o ywia i podtrzymuje
ludzkie wysiłki kapłana, który pragnie uczyni sw posług aktualn ,
wiarygodn i skuteczn . Niezb dnym tego warunkiem jest jednak
stała formacja duszpasterska”17.
Wypełnianie posługi przepowiadania jawi si wi c jako zadanie, do którego – zgodnie z przywołanym wy ej papieskim nauczaniem – nie mo na si po prostu raz przygotowa – ale trzeba si ci gle
przygotowywa . Mi dzy innymi wła nie temu ma słu y „stała formacja duszpasterska”, do której wezwany jest ka dy kapłan, który
rozumie sens i znaczenie swojej posługi18. Na potwierdzenie tej tezy
trudno znale lepszy argument ni słowa zapisane przez natchnionego autora w Pierwszym Li cie do Tymoteusza: „Nie zaniedbuj
w sobie charyzmatu, który został ci dany za spraw proroctwa i przez
nało enie r k kolegium prezbiterów. W tych rzeczach si wicz, cały
im si oddaj, aby twój post p widoczny był dla wszystkich. Uwa aj na
siebie i na nauk , trwaj w nich! To bowiem czyni c i siebie samego
zbawisz, i tych, którzy ci słuchaj ” (4, 14-16).
Oprócz kilku innych, wa nym wymiarem stałej formacji kapła skiej jest jej aspekt intelektualny. Jan Paweł II zwraca uwag na
jego „«duszpastersk » motywacj ”19. Nie ma w tpliwo ci, e pogł bianie wiedzy teologicznej oraz wiadomo pewnych trendów naukowych i ró nych tzw. yciowych problemów w sposób pełniejszy
przygotowuje, a nieraz niemal e wr cz „uzdalnia” przepowiadaj cego
do kompetentnych wypowiedzi, które mog poruszy intelekt i sumienie tych, którzy go słuchaj i ostatecznie przynie konkretne po-
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zytywne owoce w ich yciu. Aby dobrze zrozumie ten problem warto
przywoła nieco dłu szy fragment z wypowiedzi papie a:
„Formacja intelektualna kandydatów do kapła stwa znajduje
konkretne uzasadnienie w samej naturze posługi kapła skiej
i jest dzi szczególnie nagl ca ze wzgl du na wyzwania «nowej
ewangelizacji», do której Pan powołuje Ko ciół na progu trzeciego tysi clecia. «Je li nawet ka dy chrze cijanin – pisz Ojcowie Synodalni – powinien by gotów do obrony wiary i uzasadnienia nadziei, która w nas jest (por. 2 P 3, 15), tym bardziej
kandydaci do kapła stwa i prezbiterzy musz przywi zywa
wielk wag do formacji intelektualnej w procesie wychowania
i w działalno ci duszpasterskiej, jako e dla zbawienia braci
i sióstr powinni szuka gł bszego poznania Bo ych tajemnic».
Ponadto obecna sytuacja, ukształtowana w wielkiej mierze
przez oboj tno religijn i powszechn niewiar w realn
zdolno rozumu do poznania obiektywnej i uniwersalnej
prawdy, a tak e przez nieznane dot d problemy i pytania,
zwi zane z odkryciami naukowymi i technicznymi, zdecydowanie domaga si wysokiego poziomu formacji intelektualnej,
to jest takiego, który uzdolni kapłanów do głoszenia, wła nie
w tego rodzaju sytuacji, niezmiennej Ewangelii Chrystusowej
i do ukazywania jej jako wiarygodnej wobec słusznych wymaga ludzkiego rozumu. Dodajmy jeszcze, e współczesne zjawisko daleko posuni tego pluralizmu, nie tylko w społecze stwie wieckim, lecz równie w samej wspólnocie Ko cioła,
wymaga szczególnej zdolno ci krytycznego rozeznawania rzeczy. Jest to kolejny motyw uzasadniaj cy konieczno bardzo
gł bokiej formacji intelektualnej”20.

Jedn z form pogł biania wiedzy wpisuj cej si w nurt permanentnej formacji kapła skiej jest uczestnictwo w ró nego rodzaju
spotkaniach naukowych. Do takich bez w tpienia trzeba zaliczy
Duszpasterskie Wykłady Akademickie, stanowi ce swego rodzaju
kongres duszpastersko-katechetyczny, na który składaj si wykłady,
konwersatoria oraz warsztaty dotycz ce istotnych i aktualnych problemów z ycia Ko cioła. Od wielu ju lat DWA s stałym punktem
w kalendarium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
20

PDV 51.

Michał Wyrostkiewicz

18

Takie spotkanie teologów, duszpasterzy i katechetów jest niew tpliw
okazj – dla wszystkich, którzy chc wiadomie i owocnie uczestniczy w yciu Ko cioła – do pogł bia wiedzy i podzielenia si ni
z innymi oraz do wymiany do wiadcze . Hasłem LXV DWA, które
odbyły si w sierpniu 2006 r., było hasło: „Przeka mojemu Ludowi,
co mówi Bóg”. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?
Nie b dzie chyba przesad stwierdzenie, e sympozjum to niejako w podwójny sposób umo liwiało udoskonalenie „warsztatu”
przepowiadania. Z jednej strony bowiem stało si ono elementem stałej formacji, która – o czym była mowa – ju sama w sobie ma du e
znaczenie dla ycia i jako ci posługi kapłanów. Z drugiej za strony
dlatego, i tematyka DWA 2006 odnosiła si wprost do zagadnie
zwi zanych z szeroko rozumianym przepowiadaniem, co pozwalało
usłysze wiele praktycznych rad do zastosowania w pracy przepowiadaj cego. Mo na wi c stwierdzi , e organizatorzy w pewnym sensie
wyprzedzili sugesti Benedykta XVI, który w wydanej pół roku pó niej adhortacji apostolskiej zauwa ył „konieczno poprawienia jakoci” wypowiedzi w ramach przepowiadania Ewangelii i wezwał do
takiego ich przygotowywania, aby faktycznie mogły one sprosta
swojemu zadaniu, jakim jest „dopomaga pełnemu zrozumieniu oraz
oddziaływaniu słowa Bo ego na ycie wiernych”, a tak e prosił, aby
„unika homilii ogólnych i abstrakcyjnych” oraz „by głoszone słowo
Bo e było ci le powi zane z celebracj sakramentaln i z yciem
wspólnoty tak, by słowo Bo e było rzeczywistym wsparciem dla ycia
Ko cioła”21. O trafno ci i aktualno ci problematyki DWA 2006 nie
trzeba wi c przekonywa .
Pokłosiem tego naukowo-duszpasterskiego spotkania jest niniejsza ksi ka o przepowiadaniu. Jej tre i struktura w du ej mierze
oddaj to, co działo si w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sierpniu 2006 r. Nie jest to jednak w pełni
wierny zapis wyst pie i dyskusji, które miały miejsce podczas sympozjum. Porównuj c program DWA ze Spisem tre ci niniejszej publikacji, mo na zauwa y dwie drobne ró nice. Jedn z nich jest zmiana
kolejno ci niektórych tekstów. Wynika ona z faktu, i sympozjum jest
21
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zawsze rzeczywisto ci „ yw ” i układ poszczególnych jego cz ci
jest zale ny od ró nych faktorów (pora dnia, ranga wypowiedzi, dobór
osób itp.), które „wymuszaj ” pewien układ, a które nie maj znaczenia podczas lektury ksi ki, dlatego nie trzeba ich bra pod uwag .
Druga ró nica jest powa niejsza. Polega ona na wł czeniu do publikacji tych opracowa , które nie były wygłaszane podczas sierpniowego
spotkania w KUL. Chodzi tu o teksty umieszczone w drugiej cz ci.
Zgodnie z jej tytułem s one komunikatami i dopowiedzeniami do
tego, co zostało zaprezentowane przez prelegentów. Nie s to wi c
teksty „doklejone” do wykładów i referatów. Zrodziły si bowiem
z refleksji nad usłyszanymi wyst pieniami i dlatego mo na je potraktowa jako ich swoiste uzupełnienia. Trzeba wi c wyra nie powiedzie , e niniejsze opracowanie nie jest prostym zebraniem materiałów z Duszpasterskich Wykładów Akademickich 2006, ale stanowi
refleksj uczestników tego sympozjum opart na tre ciach, które tam
zostały omówione zarówno podczas wykładów, jak i dyskusji oraz
spotka kuluarowych. Jest to wi c ksi ka o przepowiadaniu, staraj ca si ukaza mo liwie najpełniejszy obraz tego zagadnienia.
Ciekawym wprowadzeniem do lektury jest tekst autorstwa ks.
prof. dra hab. Stanisława Wilka – Rektora KUL, który swoim wyst pieniem zainaugurował DWA 2006. Po tym nast puje zasadniczy
korpus ksi ki.
W pierwszej z dwu głównych cz ci publikacji umieszczono
dwana cie artykułów. Trzy otwieraj ce dział dotycz przede wszystkim spraw zwi zanych głównie ze sposobami, rodkami oraz treciami przepowiadania. Zasadno ci i warto ci tych tekstów nie trzeba
udowadnia . S to teksty autorstwa ks. prof. dra hab. Jerzego Bagrowicza – specjalisty z zakresu katechetyki i pedagogiki ogólnej, kierownika Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii UMK w Toruniu,
ks. dra hab. Wiesława Przyczyny, prof. PAT – specjalizuj cego si
w teologii pastoralnej, a zwłaszcza homiletyce i komunikacji religijnej,
kierownika Katedry Komunikacji Religijnej oraz ks. dra Andrzeja
Draguły pracuj cego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczeci skiego gdzie prowadzi badania z pogranicza homiletyki, teologii
ewangelizacji, teologii mediów i teologii kultury. Kolejny blok tematyczny tworz opracowania, których autorami s : Ks. dr hab. Czesław
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Dr ek SJ – redaktor naczelny polskiego wydania L’Osservatore Romano, ks. dr Ryszard Podpora – pracownik naukowo-dydaktyczny
KUL, współtwórca i sekretarz Rady Naukowej ds. teologicznego i pastoralno-katechetycznego wykorzystania Internetu przy Dziekanie Wydziału Teologii KUL od lat podejmuj cy badania nad wykorzystaniem
multimediów w katechetycznej pracy Ko cioła, ks. dr Józef Kloch –
prezes zarz du Fundacji Opoka i rzecznik Konferencji Episkopatu
Polski, ks. Artur Stopka – kapłan-dziennikarz, redaktor naczelny portalu wiara.pl, ks. Wiesław Mróz – twórca jednej z pierwszych polskoj zycznych katolickich stron internetowych amen.pl oraz p. Ewa
Rozkrut – współtwórca i redaktor portalu mateusz.pl. Jak nietrudno
zorientowa si z krótkich informacji o przywołanych wy ej osobach,
teksty, które „wyszły spod ich piór” dotycz kwestii zwi zanych
z u ywaniem mediów i zastosowaniem technologii informacyjnej do
zada ewangelizacyjnych Ko cioła. W kolejnym tek cie abp Henryk
Muszy ski – Metropolita Gnie nie ski ukazuje, jak nale y w praktyce
podchodzi do przepowiadania Ewangelii. Czyni to na przykładzie
Sługi Bo ego Jana Pawła, którego ukazuje jako Bo ego herolda. Nast pnie ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz – emerytowany pracownik
KUL, przekazuje my li dotycz ce przepowiadania na „ziemi jałowej”.
Z ogromn dociekliwo ci – by mo e ku zaskoczeniu niektórych
osób – nie narzeka na „jałowo ” słuchaczy, ale czyni j wyzwaniem
dla przepowiadaj cego i prób jego „prorockiej mocy”. Tekstem zamykaj cym pierwsz cz
jest artykuł dotycz cy przygotowania do
sakramentu bierzmowania autorstwa ks. dra hab. Czesława Krakowiaka, prof. KUL – kierownika Katedry Teologii Liturgii KUL.
Z pozoru mo e si wydawa , e artykuł ten jest „doklejony” do cało ci. Jednak – zgodnie z zasygnalizowan wcze niej – cisł ł czno ci przepowiadania z posług sakramentaln , trzeba go widzie jako
swoist „piecz ” zamykaj c blok wykładów i referatów.
Dwa pierwsze teksty w drugiej cz ci ksi ki dotykaj zagadnie jawi cych si jako tre ci, które – jak si wydaje – powinny sta
si wa nymi elementami współczesnego przepowiadania. Autorami s
młodzi teologowie zwi zani ze rodowiskiem KUL: p. mgr Paweł Sokołowski – doktorant w Instytucie Teologii Fundamentalnej oraz p. dr Izabela Błaziak. Kolejne dwa teksty dotycz ewangelizacji za pomoc ra-
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dia. Autorem pierwszego jest ks. mgr Wojciech Iwanicki – doktorant
KUL oraz pracownik lubelskiego Radia eR. Drugi „artykuł” tworz
zapisy wywiadów, które p. mgr Agata Gardzioła – uczestniczka studiów doktoranckich z edukacji medialnej – przeprowadziła z uczestnikami DWA. Nagrania te zostały wyemitowane na antenie Radia eR
dnia 13 wrze nia 2006 r. w ramach audycji Pytania nieoboj tne. Dwie
kolejne wypowiedzi nale wprost do przepowiadania. Pierwszym jest
homilia wygłoszona przez abpa Muszy skiego w ko ciele akademickim 30 sierpnia 2006 r., drugim za dogmatyczno-pastoralne wprowadzenie do modlitwy Anioł Pa ski, przygotowane przez ks. dra Antoniego Nadbrze nego – adiunkta w Instytucie Teologii Dogmatycznej
KUL. Ostatnimi tekstami zamieszczonymi w publikacji s Przesłanie
i Program DWA.
Refleksja nad przepowiadaniem – wbrew niektórym obiegowym opiniom – nie mo e dotyczy jedynie homilii i kaza . W jej zasi g wpisuje si tak e katecheza, która jest wa n , integraln cz ci
misji ewangelizacyjnej Ko cioła, gdy stanowi pierwszorz dny rodek
nauczania i rozwijania wiary22. Bez w tpienia s takie kwestie, które
odnosz si jedynie do przepowiadania ł cz cego si z liturgi oraz
zwi zane s z yciem i posług osób duchownych. Jednak wi kszo
rozwi za i sugestii dotycz cych przepowiadania jako takiego odnosi
si do wszystkich jego form. Ró nice pomi dzy homili i kazaniem
a katechez , rozumian jako lekcja religii, dotycz przede wszystkim
„spraw technicznych”, natomiast tre ci i cele s takie same w obu
przypadkach23. W ciekawy sposób problem ten komentuje abp Józef
yci ski – Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL, który zwracaj c si do nauczycieli religii stwierdza, e chocia katecheza jest
jedn z pozycji mieszcz cych si w programie zaj szkolnych, to
jednak zawsze nale y pami ta „o istotnej ró nicy mi dzy katechez ,
a lekcj matematyki czy historii. Od matematyka nie wymaga si , aby
kształtował u uczniów postaw miło ci do dowodzonych twierdze .
Mogłoby to by miłe, lecz jest mało istotne i podczas egzaminów
sprawdza si u uczniów znajomo twierdze Pitagorasa, nie za oso22
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bisty stosunek do tego twierdzenia. Tymczasem w egzaminie yciowym składanym z religii osobista wi z Jezusem okazuje si nie
mniej wa na ni zdobyta wiedza. Wa ne zadanie katechety polega na
tym, aby edukacji nie ogranicza do opanowania suchych formuł religijnych, lecz aby zafascynowa uczniów Chrystusem i ukaza pi kno
prawdy, która przemienia całe nasze ycie”24. Takie spojrzenie na lekcje religii pozwala postawi przed ucz cymi jej takie same zadania,
jakie stawia si przed wszystkimi ewangelizatorami wył czaj c jedynie te, które w przypadku kapłanów wynikaj z obowi zków przypisanych osobom duchownym.
Niniejsza ksi ka o przepowiadaniu jest skierowana do wszystkich, którzy pracuj na polu ewangelizacyjnym. Dla nich mo e si
ona okaza narz dziem przyczyniaj cym si do rozbudowania lub
usprawnienia warsztatu pracy albo skorygowania ewentualnych dotychczasowych bł dów lub „niedoci gni ”. Zaproponowane tu rozwi zania i sugestie mog by pomocne zarówno w pracy ksi dza –
duszpasterza, kaznodziei i katechety, jaki i wieckiego nauczyciela
religii albo moderatora wspólnoty maj cej na celu głoszenie Ewangelii. Takie okre lenie adresatów jest zgodne z zało eniami Duszpasterskich Wykładów Akademickich, których pokłosiem jest niniejsza
ksi ka o przepowiadaniu. Nie ma to jednak brzmie jako zniech canie do lektury potencjalnych czytelników spoza „bran y” katechetycznej i duszpasterskiej. Ze wzgl du bowiem na fakt, e „przekazywanie wiary jest ukazywaniem, głoszeniem i pogł bianiem powołania
chrze cija skiego, które Bóg kieruje do ka dego człowieka, ukazuj c
mu tajemnic zbawienia, a równocze nie miejsce, które powinien zaj wobec niej, jako przybrany syn w Synu”25, kwestia „mówienia o
wierze” i sprawach z ni zwi zanych powinna by bliska ka dej osobie wierz cej w Chrystusa, która chce dobrze wypełni zadanie, jakie
On przed ni postawił. St d te ksi ka o przepowiadaniu jest ostatecznie ksi k dla wszystkich chrze cijan.
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wiadkowie łaski i prawdy. Słowo Metropolity Lubelskiego. W: Id cie
i nauczajcie [Informator katechetyczny Wydziału ds. Wychowania Katolickiego].
Red. R. Lis. P. Goliszek. Lublin 2006 s. 3-4.
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