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Poszukiwania badawcze ks. Rafała Flaka dobrze odzwierciedlają jego pracowitość
i aktywność naukową, są pionierskie w polskiej homiletyce i wzorcowe, stanowią
poważny wkład w tę dziedzinę pastoralną. Poznawanie nauczania Kościoła, odpowiednio ukierunkowane i usystematyzowane, będzie pomocne nie tylko homiletom,
ale i kaznodziejom jako cenna inspiracja poznawcza. W miarę upływu czasu wzrasta
liczba dokumentów Kościoła i nie sposób wszystkich ogarnąć, będąc nawet teoretykiem kaznodziejstwa. Dzięki tej rozprawie kaznodzieja ma do dyspozycji nową
głęboką motywację kerygmatyczno-teologiczną, aby mógł gorliwie troszczyć się
o poziom głoszenia słowa Bożego. Autorowi rozprawy należy życzyć, aby dbając o fachowe przygotowanie kaznodziejów, kontynuował badania naukowe i wzbogacał
polską teorię kaznodziejstwa. Byłby to znaczny wkład w przygotowanie podręcznika homiletyki dla studentów i duszpasterzy. Ci pierwsi potrzebują konkretnych
pomocy metodycznych do ćwiczeń, a dobrze opracowane podręczniki w dużym
stopniu ułatwiłyby formację kaznodziejską w polskich seminariach duchownych.
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Wstęp
W zbawczym planie Boga, który polega na wyniesieniu wszystkich ludzi
do uczestnictwa w Jego życiu, kaznodziejstwo, obok sakramentów świętych, pełni fundamentalną funkcję1. Głoszone w Kościele słowo obwieszcza wielkie dzieła Boże i odsłania tajemnicę w nich zawartą. Z tego też
powodu warto podejmować refleksję naukową, która sprawi, że owo przepowiadanie będzie zgodne z wolą Boskiego założyciela Kościoła oraz dostosowane do potrzeb i możliwości słuchaczy żyjących w konkretnych
warunkach historycznych dynamicznie zmieniającego się świata. Dotarcie do nich, nawiązanie z nimi rzeczywistej wspólnoty i wpłynięcie na
to, aby ich egzystencję ukierunkować na zdobycie zbawienia wiecznego
(por. 1 Tm 6, 12), to podstawowe zadania kaznodziei2.
Niewątpliwie pierwszym elementem konstytutywnym kazania jest
jego głosiciel. Bez podmiotu przepowiadania niemożliwym byłoby jego
zaistnienie. W spojrzeniu na to zagadnienie zaszły jednak w ostatnich
latach duże zmiany. Dawna homiletyka, pojmowana jako retoryka kościelna, widziała podmiot kaznodziejstwa jedynie w osobie kaznodziei,
a samo kazanie ujmowała jako wydarzenie między mówiącym i słuchającym je człowiekiem. O wiele głębiej widzi ten problem nowa homiletyka
ukształtowana w XX wieku przez różne nurty odnowy, a zwłaszcza kierująca się inspiracjami Soboru Watykańskiego II. Jako nauka teologiczna
o kaznodziejstwie zwraca ona szczególną uwagę na to, iż głównym podmiotem kaznodziejstwa jest sam Bóg mówiący przez Chrystusa w Duchu
Świętym. Dzięki temu kaznodziejstwo stanowi w swej istocie akt zbawczy
i wydarzenie między człowiekiem a Bogiem3. W dziele przepowiadania
Bóg posługuje się Kościołem, który głosi Jego mocą i w Jego imieniu. Chodzi oczywiście o Kościół w znaczeniu wszystkich ochrzczonych. Wierni,
1
2
3

Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 2.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum, 2.
A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 2: Zarys homiletyki ogólnej, Warszawa 1980, s. 82–83.
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włączeni do niego przez pierwszy i najważniejszy sakrament, uczestniczą
w posłannictwie nauczycielskim i mają nie tylko prawo, ale i obowiązek
głosić Jezusa Chrystusa i Jego czyny zbawcze. Czynią to swoim postępowaniem, świadectwem swego życia i słowem4. Dopiero w takiej perspektywie należy zauważyć, że konkretne kaznodziejstwo realizuje się w Kościele przez poszczególnych kaznodziejów.
Sługa słowa (por. Łk 1, 2) pełni niezwykle ważną rolę w realizowanej
przez Kościół misji zbawienia świata powierzonej mu przez Jezusa. Wynika to z faktu, że został on powołany przez Boga i posłany przez Kościół,
by w Jego imieniu spełniać posługę nauczania wśród nowego ludu Bożego, a także wśród tych, którzy do tego ludu są włączani dzięki przepowiadaniu słowa Bożego5. Oprócz tego teologicznego znaczenia i posłannictwa kaznodziei warto zwrócić uwagę na pozateologiczny, praktyczny
wymiar posługiwania kaznodziejskiego. Z tego punktu widzenia kaznodzieja stanowi kluczowy czynnik wydarzenia eklezjalnego aktualizującego się i spełniającego w przepowiadaniu słowa Bożego. „Wobec rzeczywistości słowa Bożego należy przyjąć odpowiednią postawę. Charakteryzują
ją trzy czasowniki, które w sposób opisowy wyznaczają szeroki zakres
znaczeniowy biblijnego terminu «słuchać»: słuchać, usłyszeć i posłuchać
(czyli przyjąć, wykonać)”6. Dzięki działaniom potrafiącego słuchać kaznodziei Przedwieczne Słowo, wyrażone słowem natchnionym w świętych tekstach, staje się dostępne dla ludzi. To samo słowo za sprawą swego
sługi ma szansę dotrzeć do nich i ich poruszyć, a w konsekwencji poprowadzić ku zbawieniu, zmieniając po drodze także świat, którego kształt
tak bardzo zależy od myślenia i działania żyjących w nim ludzi. Stanowi
to podstawowe, szeroko rozumiane zadanie przepowiadającego7.
Powyższe dość syntetyczne opisanie roli, którą odgrywa kaznodzieja, akcentuje zasygnalizowaną już tezę, że jego miejsce i znaczenie w życiu i misji Kościoła jest niezwykle ważne. Nie do przecenienia jest także
sama postawa kaznodziei jako temat badawczy, z którego warto uczynić
4
5

6
7

M. Brzozowski, Przepowiadanie słowa Bożego, [w:] Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1992, s. 436.
T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana
Rzeszewskiego, [w:] Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi, red. K. Konecki, I. Werbiński, Toruń 2003, s. 773–786;
G. Siwek, Przepowiadanie słowa Bożego, [w:] Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 149–151.
W. Przyczyna, R. Wróbel, Maryja wzorem słuchania słowa Bożego, „Salvatoris Mater”
5 (2003) nr 2, s. 91.
Zob. J. A. Wallace, Przepowiadanie na święta Pańskie, „Przegląd Homiletyczny”
8 (2004), s. 59–85.
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przedmiot naukowych dociekań. Refleksji tych nigdy nie należy uznawać
za zamknięte i wyczerpane. Warto je podejmować także ze względu na
fakt, że w miarę dokonujących się w świecie zmian funkcje kaznodziei
również się zmieniają. Większość wspomnianych zmian nie dokonuje się
szybko czy spektakularnie, ale są one zauważalne. Co do istoty rzeczy natura posłania kaznodziejskiego pozostaje niezmienna. Poszczególne role
kaznodziei warto jednak odczytywać na nowo w aktualnym egzystencjalnym kontekście życia Kościoła i całego świata8. Oznacza to dołożenie
wszelkich starań, by teoria dotycząca kaznodziei, a zwłaszcza jego funkcji, była aktualna. Tym sposobem stanie się ona prawdziwą pomocą dla
pełniących posługę słowa i poszczególnych wierzących, a w konsekwencji
dla całego Kościoła.
Analizowanie funkcji kaznodziei, a także roli, którą pełni on w życiu
Kościoła oraz każdego człowieka będącego jego członkiem, jest jednym
z zasadniczych obszarów badawczych homiletyki. Choć od przełomowego dla teologii II Soboru Watykańskiego minęło już ponad pół wieku,
to ilość polskojęzycznych opracowań na temat kaznodziei można wciąż
uznać za niewystarczającą. Wśród publikacji podejmujących zagadnienie funkcji kaznodziei na szczególną uwagę zasługuje monografia złożona z artykułów wielu autorów pod znamiennym tytułem Sługa Słowa,
której redaktorem naukowym jest ks. Wiesław Przyczyna9. Publikacja ta,
jak sam redaktor zaznaczył we wprowadzeniu, ma na celu uzupełnić „dotkliwy brak monografii poświęconej osobie kaznodziei”10, który istnieje
w polskiej posoborowej refleksji homiletycznej. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza sytuacja w zakresie wspomnianej tematyki znacznie się poprawiła11. Badania nad teorią kaznodziejstwa podjęli homiletycy w różnych
8
9
10
11

Por. W. Broński, Homilia a ewangelizacja współczesnego świata, „Roczniki Teologiczne” 54 (2006) z. 6, s. 45.
Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997.
Tamże, s. 5.
Zob. m.in. Z. Adamek, Homiletyka, Tarnów 1992, s. 123–137; K. Müller, Homiletyka
na trudne czasy, Kraków 2003; A. Schwarz, Jak pracować nad kazaniem?, Warszawa
1993, s. 21–105; H. J. Sobeczko, Metody interpretacji tekstów liturgicznych, [w:] Ratio
et revelatio. Z refleksji filozoficzno-teologicznych. Księga pamiątkowa dedykowana
Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. J. Cichoń,
Opole 1998, s. 231–240; S. Czerwik, Przepowiadanie Bożego słowa jako akt liturgiczny, [w:] Liturgia i przepowiadanie, red. W. Przyczyna, Kraków 2010, s. 223–246;
S. Koperek, Liturgia źródłem przepowiadania, [w:] Liturgia i przepowiadanie…,
dz. cyt., s. 115–126; H. Simon, Teksty liturgiczne jako źródło przepowiadania, [w:] Liturgia i przepowiadanie…, dz. cyt. s. 172–185; tenże, Znaki i ryty liturgiczne źródłem
przepowiadania, [w:] Liturgia i przepowiadanie…, dz. cyt., s. 186–192; G. Siwek,
Zbawcza skuteczność liturgicznego przepowiadania, [w:] Liturgia i przepowiadanie…,
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ośrodkach naukowych kraju. Ks. Tadeusz Lewandowski poświęcił sporo
miejsca w swoim dorobku naukowym terminologii i tożsamości polskiego kaznodziejstwa oraz wybitnym jej przedstawicielom z kręgu włocławskiego12. Ks. Włodzimierz Broński podejmował wielokrotnie w „Rocznikach Teologicznych” i „Przeglądzie Homiletycznym” z lat 2004–2007
tematykę posługi kaznodziejskiej we współczesnym Kościele13. W dorobku naukowym ks. Kazimierza Panusia z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie znajdują się dwie serie wydawnicze, które ukazują sylwetki wybitnych kaznodziejów Kościoła katolickiego14. Wiele uwagi
dz. cyt., s. 247–268; L. Szewczyk, Funkcje homilii i jej rola w liturgii, [w:] Liturgia
w podstawowych formach wyrazu, red. A. Żądło, Katowice 2011, s. 119–135; D. Brzeziński, Sakramentalność słowa Bożego w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”, „Liturgia Sacra” 17 (2011) n. 1, s. 15–23.
12 Zob. m.in. T. Lewandowski, W poszukiwaniu tożsamości polskiego kaznodziejstwa,
[w:] Szkice o teologii polskiej, red. S. C. Napiórkowski, Poznań 1988, 74–86; tenże,
W służbie słowu. W 50. rocznicę śmierci ks. Władysława Mirskiego 1896–1950, „Studia Włocławskie” 3 (2000), s. 378–394; tenże, Pismo święte w teorii i praktyce kaznodziejskiej bpa Władysława Krynickiego (1861–1928), „Studia Włocławskie” 4 (2001),
s. 334–342; tenże, Kościelna posługa słowa. Opis terminologii stosowanej w Polsce,
„Studia Włocławskie” 5 (2002), s. 179–197; tenże, Kazania maryjne kardynała Joachima Meisnera, „Teologia i Człowiek” 2003 nr 1, s. 47–69; tenże, Jak dzisiaj głosić
Ewangelię nadziei?, [w:] Jan Paweł II. Apostoł Prawdy, red. J. Kędzierski, Włocławek
2005, s. 220–226; tenże, Soborowa wizja Maryi a polskie kaznodziejstwo maryjne,
„Współczesna Ambona” 1985 nr 4, s. 139–155; tenże, Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku. Od teorii wymowy kościelnej
do teologii kaznodziejstwa, Toruń 2011.
13 Zob. m.in. W. Broński, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat doświadczenia życiowego słuchaczy jako źródła homilii w przepowiadaniu niedzielnym
dla dorosłych „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej Ambony”, „Roczniki Teologiczne” 49 (2002) z. 6, s. 111–128; tenże, Znaczenie formacji homiletycznej, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004) z. 6, s. 217–232; tenże, Kontakt homiletyczny, „Roczniki
Teologiczne” 51 (2004) z. 8, s. 190–201; tenże, W. Broński, Posługa Kaznodziejska we
wspólnocie parafialnej, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006) z. 6, s. 159–174; tenże, Argumentacja jako element warsztatu komunikacyjnego kaznodziei, „Przegląd Homiletyczny” 5–6 (2001–2002), s. 125–132; tenże, Argumentacja w formowaniu postaw
religijnych słuchaczy słowa Bożego, „Przegląd Homiletyczny” 7 (2003), s. 189–199;
tenże, Język kazań i zachowania niewerbalne kaznodziei w służbie nowej ewangelizacji, „Przegląd Homiletyczny” 9 (2005), s. 123–132.
14 Pierwsza z tych kolekcji to: Wielcy mówcy Kościoła, Kraków 2004, https://doi.
org/10.21906/9788376431499; Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005,
https://doi.org/10.21906/9788376431505 oraz Wielcy mówcy katedry na Wawelu,
Kraków 2008, https://doi.org/10.21906/9788376431512, a także pod red. K. Panusia, Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków 2006. Druga seria wydawnicza to Kazania w Kulturze Polskiej. Edycje Kolekcji Tematycznych. W roku 2014 wydano w Krakowie 3 tomy z tej kolekcji: Kazania
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na temat jakości i skuteczności przepowiadania poświęca w swych dociekaniach naukowych ks. Jan Twardy15. Jego koncepcje twórczej pracy nad
kazaniem stanowią swoisty przewodnik dla młodych kapłanów przygotowujących się w dzisiejszych seminariach duchownych do posługi głoszenia słowa Bożego. Do tego dochodzą cenne prace na temat przepowiadania takich księży profesorów jak: Henryk Sławiński16, Stanisław Dyk17,
maryjne, wydali i opracowali Roman Mazurkiewicz i Kazimierz Panuś, https://doi.
org/10.21906/9788376431468; tom 2: Kazania funeralne, wydali i opracowali Kazimierz Panuś i Marek Skwara, https://doi.org/10.21906/9788376431475 oraz Kazania pasyjne, wydali i opracowali Janusz Gruchała i Kazimierz Panuś, https://doi.
org/10.21906/9788376431482. W roku 2019 wydano w Krakowie kolejne 4 tomy w tej
serii: Kazania wielkanocne, wydali i opracowali Janusz Gruchała i Kazimierz Panuś,
https://doi.org/10.21906/9788376431833; Kazania adwentowe, wydali i opracowali
Witold Ostafiński i Kazimierz Panuś, https://doi.org/10.21906/9788376431697; Kazania bożonarodzeniowe, wydali i opracowali Anna Jungiewicz i Kazimierz Panuś,
https://doi.org/10.21906/9788376431796 oraz Kazania patriotyczne, wydali i opracowali Kazimierz Panuś i Marek Skwara, https://doi.org/10.21906/9788376431819.
15 J. Twardy, Pojęcie kazania i jego rodzaje w świetle polskich podręczników homiletyki
XIX i pierwszej połowy XX wieku, [w:] Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kraków
1994, s. 28–47; tenże, Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem. Inspiracje psychologiczne w niemieckojęzycznych publikacjach homiletycznych 1970–1996, Rzeszów
1998; tenże, Stan polskiej homiletyki w latach 1945–1999. Próba oceny i wnioski na
przyszłość, „Przegląd Pastoralno-Homiletyczny” 4 (2000), s. 17–37; tenże, Aby słowo
wydało plon. O modlitwie głosiciela i słuchacza słowa Bożego, Katowice–Ząbki 2005;
tenże, Kerygmat a wydarzenie w głoszeniu cudów Jezusa, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 39 (2006) z. 2, s. 319–330; tenże, Kaznodziejskie oddziaływanie na
sferę wolitywną słuchaczy, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 40 (2007) z. 2,
s. 390–404; tenże, Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Przemyśl 2009; tenże, Tekst biblijny w liturgii, [w:] Liturgia w podstawowych formach wyrazu, Katowice
2011, s. 91–118.
16 Zob. m.in. H. Sławiński, Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, Warszawa 1997; tenże, Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008; tenże, Homilia pogrzebowa: proklamacja Chrystusa, a nie pochwalna mowa żałobna, „Przegląd Homiletyczny” 15 (2011), s. 119–134;
tenże, Przepowiadanie chrystocentryczne, [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść
przepowiadania, red. H. Sławiński, Kraków 2017, s. 11–29.
17 Zob. m.in. S. Dyk, Duch-Słowo-Kościół. Biblijny model ewangelizacji, Lublin 2007;
tenże, Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego, „Studia Pastoralne” 4 (2008), s. 148–170; tenże, Pierwotna wspólnota wierzących (Dz 2, 42–47;
4, 32–37; 5, 12–16) wzorem Kościoła preewangelizującego, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3 (2004), s. 173–189; tenże, Preewangelizacja otwarciem drzwi dla ewangelii,
„Kieleckie Studia Teologiczne” 2 (2003), s. 102–111; tenże, Przepowiadanie kerygmatyczne drogą do zrodzenia wiary, „Przegląd Homiletyczny” 16 (2012), s. 41–54; tenże, Homilie tematyczne, [w:] Omnia transeunt – Caritas manet, red. H. Słotwińska,
L. Pintal, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2012, s. 165–177; tenże, Miejsce świadectwa
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czy wspomniany już Wiesław Przyczyna18. Warto zaznaczyć, że w badaniach podejmowanych w wiodących ośrodkach teologicznych, w tym
przede wszystkim w ramach przewodów doktorskich, opracowywane są
kolejne szczegółowe zagadnienia. Niemniej jednak trudno spotkać publikacje podejmujące tematykę funkcji kaznodziei. Dlatego też ze wszech
miar zasadne wydaje się podjęcie tego zagadnienia w niniejszej pracy.
Nosi ona tytuł Funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży od czasu Soboru Watykańskiego II. W myśl łacińskiego adagium „Qui bene distinguit
bene docet” warto poświęcić parę uwag wyjaśniających i uściślających ten
tytuł. Już samo pojęcie „funkcja” jest bowiem niezwykle bogate. Występuje w matematyce, logice, językoznawstwie, naukach społecznych. W tej
pracy termin ten będzie rozumiany w jego klasycznym, łacińskim znaczeniu, w którym „functio” oznacza czynność, rolę pełnioną przez poszczególne osoby, w tym wypadku przez głosiciela słowa Bożego19.
Kolejnym ważnym słowem zawartym w tytule niniejszej pracy jest
„kaznodzieja”. Będzie się przez niego rozumieć osobę, która z racji swego powołania jako diakon, kapłan czy biskup głosi słowo Boże w imieniu
Chrystusa i Kościoła20. Funkcje kaznodziei dotyczą zatem – jak powiedziano już wyżej – tego jednego z najważniejszych, konstytutywnych wysiłków Kościoła, który obok sakramentów świętych umożliwia człowiekowi dostąpienie zbawienia. Jest to posługa głoszenia słowa Bożego. Ze
słuchania tego słowa Bożego rodzi się wiara – fides ex auditu (Rz 10, 10).
Teoretycy kaznodziejstwa wskazywali na różne funkcje pełnione
przez kaznodzieję. Ks. prof. Antoni Lewek (1940–2010) w swej ważnej
dla polskiej homiletyki pracy pt. Współczesna odnowa kaznodziejstwa
pisał jedynie o dwóch funkcjach kaznodziei. Widział w nim pośrednika i świadka21. Natomiast we wspomnianej już wyżej zbiorowej pracy pt. Sługa Słowa spojrzenie na kaznodzieję jest znacznie szersze. Kolejni autorzy ukazywali go jako herolda (Wiesław Przyczyna), proroka

18

19
20
21

w przepowiadaniu homilijnym, „Verbum Vitae” 28 (2015), s. 401–422; tenże, Nowa
ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Gubin 2015.
Zob. m.in. W. Przyczyna, Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002; Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny, „Ateneum Kapłańskie” 2001 nr 554, s. 30–37; tenże, Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli
Ewangelii, red. A. Wojtczak, Poznań 2001, s. 71–80; tenże, Rekolekcje szkolne. Istota i zadania, „Polonia Sacra” 8 (2001), s. 329–346; tenże, Homilia pięćdziesiąt lat po
Soborze Watykańskim II, pytania, problemy, wyzwania, Kraków 2013 oraz książki
wydawane w serii Redemptoris Missio pod redakcją Wiesława Przyczyny.
A. Buczek, Funkcja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, s. 776–777.
C. Ghidelli, Predicatore, [w:] Dizionario di Omiletica, a cura di M. Sodi, A. M. Triacca, Torino–Bergamo 1998, s. 1180.
A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, dz. cyt., z. 2, s. 95–96.
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(Józef Kudasiewicz), świadka (Gerard Siwek), mistagoga (Wacław Świerzawski), tłumacza i interpretatora (Jan Pracz), teologa (Herbert Simon),
wychowawcę (Janusz Tarnowski), terapeutę (Władysław Chaim) oraz retora (Andrzej Borowski).
Carlo Ghidelli w znanym i cenionym włoskim słowniku homiletycznym pt. Dizionario di omiletica w haśle Predicatore, kładzie nacisk na dwie
funkcje. Kaznodzieja powinien być przede wszystkim ś w i a d k i e m .
Powinien on móc powiedzieć jak apostołowie: „My nie możemy milczeć
o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy” (Dz 4, 40). Przedmiotem świadectwa
powinno być wszystko to, co Jezus powiedział i uczynił od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został przyjęty do nieba (por. Dz 1, 21nn)22. Chodzi więc tutaj o doświadczenie przestrzenno-czasowe, pewną relację osobistą z Jezusem historycznym, lecz również z Chrystusem wiary. Ponadto
kaznodzieja powinien być również i n t e r p r e t a t o r e m . „Nie wystarczy bowiem referować to, czego się doświadczyło, trzeba doprowadzić słuchaczy do zrozumienia tego, co się mówi, co się wydarzyło”23.
W świetle powyższego pojawia się kluczowe dla tej pracy pytanie badawcze, jakie funkcje wyznaczają kaznodziei papieże od czasu Soboru
Watykańskiego II w swoim oficjalnym nauczaniu. Inaczej mówiąc, które
z funkcji wysuwanych przez polskich i zagranicznych teoretyków kaznodziejstwa występują w nauczaniu głowy Kościoła, a które nie. Co więcej,
należy zapytać, czy papieże od czasu Vaticanum II wskazują w swym nauczaniu jeszcze inne, dodatkowe funkcje kaznodziei, których teoretycy
kaznodziejstwa nie dostrzegają. Pytania te są bardzo ważne, a odpowiedzi na nie należy szukać u samego źródła. Papież to przecież widzialny
zastępca Chrystusa w Kościele. Głowa Kościoła ma nie tylko najwyższą,
pełną, powszechną i zwyczajną władzę biskupią, ale posiada także charyzmat nieomylnego nauczania w sprawach wiary i moralności24.
Wybrany przedział czasowy nie jest przypadkowy. Najważniejsze
wydarzenie eklezjalne XX wieku, którym niewątpliwie był II Sobór Watykański wywarło głęboki wpływ na kaznodziejstwo. Jakkolwiek sobór
nie opublikował żadnego dokumentu odnoszącego się bezpośrednio do
22

23
24

„Il predicatore deve essere anzitutto un testimone: deve poter dire: ‘Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato’ (At 4, 40). Oggetto di tale testimonianza deve essere tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto dal battesimo di
Giovanni fino al giorno nel quale è stato assunto in cielo (cf At 1, 21s)” (C. Ghidelli,
Predicatore, dz. cyt., s. 1180).
„Il predicatore deve essere anche un interprete: non basta infatti riferire ciò che si
è sperimentato, occorre portare gli uditori all’intelligenza di ciò che viene detto, di
ciò che è accaduto” (tamże).
M. Rusecki, Papież, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 1302.
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posługi głoszenia słowa Bożego, niemniej w wielu swoich dokumentach
poruszał problemy, które ustawiły ją w nowym świetle. Towarzysząca
myśli soborowej zasada chrystocentryzmu ukierunkowała uwagę na potrzebę spotkania z Chrystusem w Biblii i w liturgii25. Niewątpliwą zasługą soboru jest ponowne odkrycie homilii i wprowadzenie przepowiadania
do jego pierwszego źródła – słowa Bożego, odkrywanego przede wszystkim w Biblii. Już w konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium
przypomniano bardzo żywą i obecną w pierwszych wiekach chrześcijaństwa prawdę, że Jezus Chrystus „jest obecny w swoim słowie, albowiem
gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi”26.
Terminus a quo, a więc termin początkowy tej pracy, to czas pontyfikatu Jana XXIII, wybranego na Stolicę Piotrową 29 października 1958 roku. Angelo Giuseppe Roncalli zostawszy papieżem podjął decyzję zwołania II Soboru Watykańskiego. 25 stycznia 1959 roku przedstawił swój plan
kardynałom, zaskakując cały świat, gdyż był uważany za papieża przejściowego. Ten sobór powszechny miał za cel aggiornamento, a więc otwarcie Kościoła na współczesny świat. Miał też być ekumeniczny, a więc prowadzący do zjednoczenia odłączonych braci. Papież rozpoczął obrady
11 października 1962. „Otwarcie na świat” nie było dla papieża Jana równoznaczne z nagłym zerwaniem z przeszłością. Papież sam raczej był zakotwiczony w tradycji. Papież zawsze uważał się za duszpasterza: odwiedzał w Rzymie kościoły, więzienia i szpitale; w Wielki Czwartek obmywał
wiernym stopy, a w Wielki Piątek sam odprawiał nabożeństwo. Nawiązywał szybki i skuteczny kontakt z ludźmi, jego serdeczność i dobroć promieniowały spokojem i radością27.
Z perspektywy duszpasterskich zainteresowań należy też oceniać
przemówienia Jana XXIII, które głosił do pielgrzymów, a także obwieszczenia kościelnego magisterium, które publikował. Warto zwrócić na nie
uwagę, gdyż niektóre z nich poruszają zagadnienia funkcji kaznodziejskich i będą przynależeć do źródeł tej pracy. Encyklika inauguracyjna
Jana XXIII nosiła tytuł Ad Petri cathedram (29 czerwca 1959) i zawierała oficjalną zapowiedź soboru. Dla upamiętnienia setnej rocznicy śmierci
proboszcza z Ars św. Jana Vianneya napisał drugą encyklikę, poświęconą trosce o stan kapłański (1 sierpnia 1959). 26 września 1959 ukazała się encyklika poświęcona modlitwie różańcowej. Czwarta encyklika
podjęła problem pracy misyjnej (29 listopada 1959) i zwróciła uwagę na
25
26
27

H. Sławiński, Przepowiadanie chrystocentryczne, [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, red. tenże, Kraków 2017, s. 21–26.
Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, 7.
R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 1990, s. 195–198.
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niezbędność posiadania rodzimej hierarchii i znaczenie ludzi świeckich
w pracy misyjnej. Z poważnym odzewem spotkała się encyklika społeczna
Mater et Magistra (15 maja 1961). Szósta encyklika – z okazji 1500 rocznicy śmierci papieża Leona Wielkiego poświęcona została jedności Kościoła.
1 czerwca 1962 ukazała się encyklika, której tematem była pokuta. Wielki
wpływ wywarła też ostatnia encyklika papieża Pacem in terris (11 kwietnia 1963) na temat pokoju wśród wszystkich narodów i życia w wolności
i sprawiedliwości28. Wiele mówią o papieżu Janie określenia, które mu nadano po śmierci: Jan Dobry, Papież Dobroci, Dobry Papież Jan. Wyraża
się w nich nie tylko istota jego charakteru i działania, ale i sympatia, jaką
się cieszył ze strony wszystkich. Jako „papież soborowy” rozpoczął swym
pontyfikatem nowy rozdział w dziejach papiestwa29.
Po jego śmierci konklawe 21 czerwca 1963 wybrało Giovanniego Battistę Montiniego, który przyjął imię Paweł VI. Bezpośrednio po wyborze
wyznaczył on otwarcie drugiej sesji soboru na 29 października 1963 roku, a kontynuację soboru uznał za najważniejsze zadanie pontyfikatu.
14 września 1964 roku otwarto trzecią sesję soboru, która stała się jego
punktem szczytowym: uchwalono wtedy konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium. Poza troską o sobór Paweł VI poświęcił się również
reformie kurii rzymskiej, którą zamierzał umiędzynarodowić. 7 grudnia 1965 odbyła się ostatnia sesja, a nazajutrz 8 grudnia – uroczyste zamknięcie obrad soborowych. Wkrótce po soborze utworzono komisje
posoborowe.
Wielkie uznanie zdobyły encykliki papieża, zwłaszcza Ecclesiam suam o Kościele (6 sierpnia 1964), Mysterium fidei o przeistoczeniu eucharystycznym (3 września 1965), Sacerdotalis coelibatus o celibacie kapłańskim (24 czerwca 1967); Populorum progressio o rozwoju (26 marca 1967).
Natomiast gwałtowne dyskusje wywołała encyklika Humanae Vitae
o małżeństwie, miłości małżeńskiej i regulacji urodzin (25 lipca 1968).
Do ważnych wypowiedzi w ramach magisterium papieskiego zalicza się
też Credo ludu Bożego, które ogłoszone zostało 30 czerwca 1968 z okazji
zamknięcia Roku Wiary30. W związku z tematem tej pracy należy odnotować szczególnie adhortację apostolską Evangelii nuntiandi o ewangelizacji współczesnego świata (8 grudnia 1975).
Papież Paweł VI przykładał też wielką wagę do nominacji kardynalskich.
Chodziło mu o podkreślenie uniwersalności Kościoła i uczynienie kolegium kardynalskiego bardziej owocnym. Za pontyfikatu Pawła VI zmienił
28
29
30

Z. Zieliński, Jan XXIII, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, s. 835–837.
R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, dz. cyt., s. 198.
Tamże, s. 199–200.
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się też stosunek do Kościoła prawosławnego. Papież spotkał się w 1964 roku w Jerozolimie i w 1967 w Konstantynopolu z ekumenicznym patriarchą Athenagorasem I. 7 grudnia 1965 roku uroczyście zniesiono wielką ekskomunikę rzuconą na Kościół prawosławny w roku 1054. Stało się
widoczne, że Paweł VI w dialogu upatrywał poważny krok na drodze ku
zjednoczeniu Kościołów. Jako pierwszy papież podjął podróże do rozmaitych części świata. Zmarł 6 sierpnia 1978. Przeszedł do historii jako papież, który w niespokojnych czasach kierował Kościołem z wielką rozwagą. Był równie wierny tradycji jak otwarty na nowe tendencje rozwojowe31.
Jego następcą wybrany został 26 sierpnia 1978 patriarcha Wenecji Albino Luciani, który przyjął imię obu swych poprzedników, Jana XXIII
i Pawła VI. Miał to być jego program: zamierzał podjąć podstawowe tematy obu swych poprzedników. Za szczególnie pilne uważał głoszenie prawd
wiary w obecnych czasach. Jego wzorem był Grzegorz Wielki, który został
wybrany na papieża 3 września 590 roku. Stąd też tę datę Jan Paweł I uczynił dniem uroczystej inauguracji swego pontyfikatu. Swą uprzejmością,
przyjaźnią i otwartą serdecznością szybko zdobył sobie serca ludzi. Zmarł
jednak po zaledwie 33-dniowym pontyfikacie 28 września 1978 roku32.
Kolejnym papieżem, którego nauczanie na temat funkcji kaznodziei
będzie analizowane w tej pracy, jest Polak. Jego wybór był wielkim zaskoczeniem. 16 października 1978 roku po raz pierwszy bowiem od 456 lat
papieżem znowu został nie-Włoch, arcybiskup Krakowa Karol Wojtyła. Również on w wyborze swego imienia wyraził swój program. Jan Paweł II uczynił nim pogłębienie życia Kościoła i w Kościele oraz współudział w rozwiązywaniu wielkich spraw epoki: pokoju, praw człowieka,
wolności. Wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary33.
Jan Paweł II opracował 14 doniosłych encyklik. Przyjmując za podstawę podziału tematykę, a nie chronologię, można te encykliki podzielić – za Ratzingerem – na kilka grup34. Do pierwszej, nazwanej przez
ówczesnego kardynała prefekta „tryptykiem trynitarnym”35, zalicza się
31
32
33
34

35

Z. Zieliński, Paweł VI, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, s. 123–126.
R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, dz. cyt., s. 201; J. Walkusz, Jan Paweł I,
[w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, s. 837.
Z. Zieliński, Jan Paweł II, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, s. 837–842.
Nie jest to jedyna klasyfikacja. Odmienny sposób pogrupowania encyklik proponuje np. kard. Avery Robert Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II,
tłum. A. Nowak, Kraków 2003, s. 40–41. Zdaniem tego wybitnego teologa amerykańskiego encykliki te należy podzielić na: doktrynalne, moralne, socjologiczne
i pastoralne.
J. Ratzinger, Czternaście encyklik Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 2006, s. 9. Artykuł ten ukazał się po raz pierwszy
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encykliki: Redemptor hominis, Dives in misericordia i Dominum et Vivificantem z lat 1979–1986. Pierwsza z nich, która jest zarazem encykliką
programową, poświęcona jest Synowi Bożemu, druga Bogu Ojcu, a trzecia Duchowi Świętemu. Dekada 1981–1991 to przede wszystkim trzy encykliki społeczne: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus
annus. Następnie encykliki: Slavorum Apostoli (1985), Redemptoris missio (1990), Ut unum sint (1995) poświęcone są problematyce eklezjologicznej. Do eklezjologicznych włączyć można również ostatnią encyklikę:
Ecclesia de Eucharistia (2003), a także w pewnym sensie maryjną encyklikę Redemptoris Mater (1987). W mariologii bowiem – zdaniem papieża –
spotykają się wszystkie wielkie tematy wiary. Każda też encyklika kończy
się odniesieniem do Matki Pana. W końcu należy wymienić trzy wielkie
teksty doktrynalne, które można zaliczyć do antropologicznych: Veritatis
splendor (1993), Evangelium Vitae (1995) i Fides et ratio (1998)36.
Ważne miejsce w nauczycielskim i duszpasterskim dorobku Jana Pawła II zajmują adhortacje apostolskie. O ile encykliki są przede wszystkim (choć niewyłącznie) panoramą papieskiego myślenia, to adhortacje – wiążąc to myślenie z działaniem – kładą bardziej nacisk na praktykę
życia chrześcijańskiego – podkreślał kard. Stanisław Nagy37. Dlatego też
15 adhortacji apostolskich Jana Pawła II daje wyjątkowo cenny i miarodajny wgląd w całokształt życia Kościoła podczas tego wielkiego pontyfikatu.
W tej pracy najbardziej przydatne będą adhortacja apostolska Catechesi
tradendae (16 października 1979) o katechizacji w naszych czasach oraz
posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 marca 1992)
poświęcona tożsamości i formacji kapłanów we współczesnym świecie.
Całość przesłania Jana Pawła II zawarta jest w 58 tomach Insegnamenti. W trakcie pontyfikatu papież odwiedził 129 krajów. Beatyfikował
1340 osób i kanonizował 483, więcej niż wszyscy jego poprzednicy. Do
czasu swej śmierci 2 kwietnia 2005 roku powołał większość składu kolegium kardynałów38.
Jego następcą został wybrany 19 kwietnia 2005 roku wybitny teolog
i bliski współpracownik papieża Wojtyły kard. Joseph Ratzinger, który
przyjął imię Benedykt XVI. Jego pontyfikat trwał do 28 lutego 2013 roku,
kiedy to sam zrezygnował ze sprawowania urzędu biskupa rzymskiego
i tym samym stał się emerytowanym papieżem. Jako papież wydał trzy

36
37
38

w „L’Osservatore Romano” 2003 nr 9 (256).
Tamże.
S. Nagy, Wstęp do adhortacji apostolskich Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 2: Adhortacje, Kraków 2006, s. 7.
R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, dz. cyt., s. 202–204.
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encykliki: Deus caritas est (25 stycznia 2006), Spe salvi (30 listopada 2007),
Caritas in veritate (29 czerwca 2009). Z adhortacji interesować nas będzie
w tej pracy posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini (30 września 2010). Dorobek teologiczny Benedykta XVI poszerza ponadto dwuczęściowa książka Jezus z Nazaretu.
Terminus ad quem, a więc czasem zamykającym badania, jest pontyfikat papieża Franciszka. Na Stolicę Piotrową został on wybrany 13 marca 2013 roku. Jest pierwszym papieżem z kontynentu południowoamerykańskiego, gdyż przed konklawe był arcybiskupem Buenos Aires
w Argentynie. Wybór imienia podyktowany został uwrażliwieniem świata na problemy nędzy i ubogich na wzór św. Franciszka z Asyżu. Opublikował encykliki Lumen fidei oraz Laudato si’ poruszającą problemy
środowiska oraz adhortacje Evangelii gaudium i Amoris Laetitia. 27 kwietnia 2014 roku kanonizował dwóch swoich poprzedników: Jana XXIII i Jana Pawła II. Kontynuując wprowadzone przez Jana Pawła II Światowe Dni
Młodzieży, odwiedził Polskę w trakcie ich trwania w 2016 roku.
Podstawowym źródłem w tej pracy badawczej będzie nauczanie papieży Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI
i Franciszka dotyczące głoszenia słowa Bożego i funkcji spełnianych przez
kaznodzieję. Tematykę tę podejmują oni w swych encyklikach i konstytucjach, adhortacjach i listach apostolskich oraz przesłaniach kierowanych
do ważnych osób i instytucji, a także w przemówieniach, homiliach i rozważaniach poprzedzających modlitwę. Są to dokumenty papieskie powstałe w okresie 60 lat dziejów współczesnego Kościoła i prowadzących
go po drogach wiary najwyższych pasterzy. Pierwszy z nich to encyklika
papieża Jana XXIII Ad Petri cathedram (1959), a tekst zamykający to rozważanie papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański O programie życia chrześcijan wygłoszone w Rzymie 20 stycznia 2019 roku. Źródła
składające się na tę rozprawę są więc bardzo bogate i różnorodne. Łączy
je niczym soczewka skupiająca Sobór Watykański II i wprowadzanie jego uchwał w życie przez najwyższych pasterzy Kościoła powszechnego.
O znaczeniu ich nauczania wiele mówi także fakt, że trzech spośród tych
6 papieży: Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II są już kanonizowanymi świętymi Kościoła katolickiego.
Realizacja postawionego wyżej głównego problemu badawczego, jakim są funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży od czasów Vaticanum II,
oraz problemów szczegółowych domagają się zastosowania kompleksowej metody badawczej. Uzasadnia to potrzebę sięgnięcia po metodę historyczną, analityczną, syntetyczną i porównawczą. Metoda historyczna
pozwoli zapoznać z życiem Kościoła i wyzwaniami, przed którymi on stawał na przestrzeni ostatnich 60 lat. Metoda analizy ilościowej umożliwi
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przebadanie tekstów źródłowych i różnych dokumentów, przemówień
i publikacji papieskich na temat funkcji kaznodziei. Po dokonaniu analizy
ilościowej zostanie zastosowana metoda analizy jakościowej wybranych
źródeł. Następnie za pomocą metody syntezy przeanalizowany materiał
zostanie usystematyzowany, dzięki czemu będzie można dokonać porównania wydobytych przez poszczególnych papieży funkcji kaznodziei. Praca nie ogranicza się jedynie do referowania poglądów i przedstawiania ich
syntezy, ale podejmuje również próbę krytycznego spojrzenia na te funkcje. W tym względzie pomocną będzie metoda porównawcza, która dysponuje możliwościami konfrontowania z sobą różnych treści, by orzec, co
w nich jest trwałe, a co przejściowe, co istotne, a co przypadłościowe, jakie
elementy dają możliwości rozwoju, a jakie go wstrzymują.
Jeśli chodzi o strukturę rozprawy, to zasadnicza jej część składa się
z czterech rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest osobnej funkcji, którą pełni kaznodzieja. Szczegółowa analiza materiału źródłowego pozwala widzieć w kaznodziei proroka, herolda, wychowawcę i ewangelizatora.
Funkcje te stały się więc wyznacznikami tematyki kolejnych czterech rozdziałów wchodzących w skład tej pracy.
W rozdziale pierwszym ukazana zostanie funkcja kaznodziei jako
proroka. Ona to bowiem wysuwa się na czoło w nauczaniu papieży interesującego nas okresu. Kaznodzieja-prorok to przede wszystkim osoba, która niczym biblijny prorok ma bezpośredni kontakt z posyłającym go Bogiem. To człowiek, który w sakramencie kapłaństwa został namaszczony
i posłany, a poprzez kontakt ze słowem i przez liturgię oraz osobistą modlitwę obcuje z Bogiem i jest nieustannie posyłany do Jego ludu. Podobnie więc jak biblijny prorok, kaznodzieja niesie słowo ludowi, przekazując
równocześnie najważniejsze prawdy dotyczące zbawienia.
W rozdziale drugim ukazany zostanie kaznodzieja jako kéryks, czyli
herold przekazujący chrześcijańskie przepowiadanie o zbawczym dziele Chrystusa. Jest to wysłannik Boga, ale zarazem i Kościoła, który go
posyła bezpośrednio do tej misji. Zgodnie bowiem z klasyczną definicją herold jest przedstawicielem określonej instytucji bądź władzy. To
z niej czerpie i na niej opiera swój autorytet39. Widoczny na wielu płaszczyznach związek kapłana z Kościołem jest ważnym elementem posługi
kaznodziei-herolda.
Trzecią funkcją kaznodziei, która wyraźnie uwidacznia się w nauczaniu ostatnich papieży, jest funkcja wychowawcza. Różni się ona od
39

G. Jaśkiewicz, „Keryks” w klasycznej literaturze przedchrześcijańskiej i patrystycznej, „Anamnesis” 24 (2001) nr 1, s. 21–22; S. Bielecki, Chrześcijański kéryks, „Keryks”
1 (2002), s. 37–52.
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omówionych we wcześniejszych rozdziałach, gdyż w przeciwieństwie do
nich podkreśla nie tyle relacje kaznodziei z Bogiem i Jego Kościołem, co
z ludźmi, których on naucza. Kaznodzieja-wychowawca przemawia do
konkretnej osoby, biorąc pod uwagę jej indywidualną historię, jej „tu i teraz”. Czyni to jako człowiek, brat, konkretna osoba żyjąca w tym samym
świecie. Wychowawca to ktoś bliski – nie ten, który przychodzi z zewnątrz,
ale ten, kto jest „z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach
odnoszących się do Boga” (Hbr 5, 1). W tej funkcji podkreślany jest jej indywidualny wymiar. Kaznodzieja-wychowawca to człowiek dialogu, który prowadzi do komunikacji stanowiącej źródło komunii między ludźmi
a ich Stwórcą, a właściwie konkretnego człowieka z Bogiem. Gotowość
do dialogowania to jednak nie wszystko, co charakteryzuje wychowawcę. Wychowanie to zaplanowany systematyczny i konkretnie realizowany proces, co oznacza, że kaznodzieja-wychowawca to człowiek, który
nie działa spontanicznie, ale w uporządkowany sposób formuje swoich
słuchaczy. Formacja jest tu ważnym słowem kluczowym. Chodzi w niej
przede wszystkim o wychowanie ludzi wiary, nadziei i miłości, którzy będą umieli zgodnie żyć ze sobą w atakowanym przez zło świecie.
W końcowym czwartym rozdziale zaprezentowana zostanie funkcja
ewangelizacyjna. Potrzeba zwrócenia na nią uwagi znajduje swe źródło
w studium nauczania Soboru Watykańskiego II, który wskazał, że rzeczywistą misją Kościoła jest prymat głoszenia Jezusa Chrystusa w całej
działalności ewangelizacyjnej. Ewangelizować to znaczy głosić słowo Boże nie po to, żeby zdobywać ludzi dla siebie, lecz dla Boga i w imieniu Boga40. Kaznodzieja-ewangelizator to przede wszystkim radosny głosiciel
kerygmatu, to człowiek uczący wiary i ją wzmacniający. Funkcji tej nie
można opuścić, mimo że można się w niej dopatrywać drobnej koherencji z wcześniej wymienionymi. Byłoby to nawet niezgodne z papieskim
nauczaniem, które jest tu podstawowym punktem odniesienia i na którego podstawie stworzony został przedstawiany tu katalog funkcji kaznodziejskich. Kaznodzieja-ewangelizator jest jednocześnie prorokiem, heroldem i wychowawcą. Podejmując się tego wymagającego zadania, musi
sam chodzić Bożymi drogami, a jego życie powinno być nacechowane
istotnymi rysami miłości pasterskiej. Jest bowiem tym, który przekazuje
orędzie Dobrej Nowiny ludziom nieznającym jej lub jej nierozumiejącym.
Współczesny świat wymaga od kaznodziei, by był aktywnym ewangelizatorem, niestrudzonym heroldem, oddanym wychowawcą i rozmodlonym
40

Zob. J. Ratzinger, Przemówienie do katechetów i nauczycieli religii obchodzących
w dniach 9–10 grudnia 2000 roku swój jubileusz, „L’Osservatore Romano” 2001 nr 6,
s. 36–37.
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prorokiem. Osobiste spotkanie człowieka ze słowem Bożym jest, jak
podkreślają papieże, niemożliwe bez modlitwy, przez którą kaznodzieja
otwiera się na działanie Ducha Świętego, w którego mocy ma odważnie
zwiastować słowo i uobecniać zbawcze misteria Chrystusa.
W zakończeniu rozprawy, oprócz podsumowujących wniosków,
wskazana zostanie przydatność rozważanej problematyki dla kaznodziejskiej praxis oraz nakreślone zostaną perspektywy dalszych badań.
Autor ma nadzieję, że lektura tej pracy przyniesie wiele pożytku
i przyczyni się do lepszego zrozumienia funkcji, które spełnia w Kościele
kaznodzieja.

1. Funkcja prorocka kaznodziei
Podstawową funkcją kaznodziei wymienianą w literaturze homiletycznej
jest funkcja prorocka. Teza, że staje on przed słuchaczami jako prorok,
przyjmowana jest bezdyskusyjnie. Kaznodzieja jako prorok interpretuje
ludzkie życie. Poprzez Pismo Święte, w którym jest spisane słowo Boże,
ma on pośredni dostęp do Bożego Objawienia1. Nierzadko posługa kaznodziei jest utożsamiana z działaniem proroka, a homilia porównywana
bywa z wyrocznią prorocką2. Papież Franciszek nazywa przepowiadanie
„profetycznym głosem”3. Bez wątpienia nie jest to określenie przesadzone
ani opaczne. Nie można być bowiem kaznodzieją, nie będąc prorokiem.
Inaczej rzecz ujmując, ten, kto podejmuje się przepowiadania kaznodziejskiego, odrzucając funkcję prorocką, nie jest w stanie wykonać w pełni
zamierzonego zadania.
Zasygnalizowana wyżej teza widoczna jest w nauczaniu papieży od
czasu Soboru Watykańskiego II, które to stanowi podstawowy problem
badawczy niniejszej dysertacji. Ze względu na dużą popularność omawianego tu zagadnienia w literaturze z zakresu homiletyki oraz w wypowiedziach naukowych4 można domniemywać, że temat ten nie jest obcy
1
2
3
4

Por. W. Przyczyna, Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny, „Ateneum Kapłańskie” 2001 nr 137, s. 30–37.
J. Kudasiewicz, Kaznodzieja jako prorok, [w:] Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 79.
Por. Franciszek, Jak mówić o Bogu w Europie. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Rady Konferencji Episkopatów Europy, „L’Osservatore Romano” 2014 nr 11
(366), s. 29.
A. Lewek, Funkcja kerygmatyczna Kościoła w świetle Vaticanum II, z. 1, Warszawa
1989; G. Greshake, Być kapłanem, Wrocław 1983, s. 85–89; A. Draguła, Sługa Słowa,
„Ateneum Kapłańskie” 1995 nr 125, s. 130–135.
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czytelnikom niniejszej rozprawy. Tym samym opuszczone zostaną szczegółowe tłumaczenia, co rozumie się pod określeniem „funkcja prorocka
kaznodziei”. Szczegółowo opisane natomiast zostanie, jak kwestia ta uwidacznia się w nauczaniu ostatnich sześciu papieży oraz jak jest ona przez
nich rozumiana. Przeanalizowane zostaną aspekty, które są przez nich
eksponowane w przedstawianiu funkcji kaznodziei-proroka oraz aspekty
redukowane lub wręcz pomijane w papieskim nauczaniu.
Rozpoczynając refleksję nad funkcją prorocką kaznodziei w nauczaniu
papieży od czasu Soboru Watykańskiego II, warto wyraźnie powiedzieć,
że nie chodzi tu o udowadnianie czy propagowanie poglądu, jakoby kaznodzieja był prorokiem znanym z czasów biblijnych. Jest tu mowa o funkcji prorockiej, czyli o teologicznej interpretacji zadania, jakie staje przed
kaznodzieją. „Czy współczesnego kaznodzieję można nazwać prorokiem
i w jakim sensie?”5 – pytał jeden z wybitnych biblistów polskich, a zarazem
cieszący się dużym uznaniem kaznodzieja i rekolekcjonista ks. Józef Kudasiewicz (1926–2012). W swoich pracach, które stanowią klasykę polskiej
myśli homiletycznej, autor ten wyraźnie podkreślał, że: „Prorocy Starego Testamentu i Jezus-Prorok byli […] pośrednikami Bożego Objawienia.
Boże Objawienie jeszcze trwało; Bóg w objawieniu się ludziom posługiwał
się prorokami. Ponieważ Boże Objawienie skończyło się wraz ze śmiercią
ostatniego z apostołów, dlatego nie ma w Kościele takich proroków, o których mówi Biblia. Istnieje jednak w Kościele jako ludzie Bożym misja prorocka, wynikająca z uczestnictwa w posłannictwie Chrystusa-Proroka”6.
Realizacja tej misji należy do zadań kapłana przepowiadającego i stąd też
jest nazywana funkcją prorocką kaznodziei. Istotne jest również to, że jako jedno z zadań wpisuje się w realizowaną w Kościele posługę przepowiadania. Współczesna homiletyka jako dyscyplina teologiczna dotycząca
kaznodziejstwa podkreśla, że pierwszorzędnym podmiotem przepowiadania jest sam Bóg, a drugorzędnym kaznodzieja. Kazanie jest wydarzeniem między Bogiem posługującym się kaznodzieją a słuchaczem7.
Funkcja prorocka kaznodziei ujawnia się przede wszystkim w materialnej warstwie wypowiedzi kaznodziejskiej. Oznacza to, że widoczna
jest ona głównie w treści8, która pokazuje, czy kaznodzieja czuje się prorokiem i jako prorok postrzegany jest przez słuchaczy. Dzięki analizie treści
5
6
7
8

J. Kudasiewicz, Kaznodzieja jako prorok, dz. cyt., s. 78.
Tamże.
Por. W. Przyczyna, Relacje nadawczo-odbiorcze w kazaniu i sposób ich wyrażania,
[w:] Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001,
s. 333–339.
Por. tamże, s. 337.
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można dostrzec skutki owego przepowiadania oraz ich charakter. Dobrze,
gdy są one takie, jakie przypisuje się prorokom, a przede wszystkim takie,
jakie Bóg założył, posyłając swoich proroków. Zasadniczym punktem tego rozdziału będzie zatem zwrócenie uwagi na konieczne „wątki prorockie” w wypowiedziach homiletycznych papieży oraz ich charakterystyka.
1.1. Namaszczony Wysłannik Boga Najwyższego
Wspominane na wstępie szczególne wybranie i namaszczenie to podstawowe kwestie podkreślane w refleksji dotyczącej proroka. Według Encyklopedii PWN prorok to charyzmatyczny nauczyciel religijny uznany
przez wspólnotę religijną za przewodnika duchowego, powołany przez
Boga do głoszenia i interpretowania woli boskiej oraz przepowiadania
przyszłości9. Na mocy sakramentów chrztu i święceń kaznodzieja nie jest
tylko konkretnym człowiekiem, ale jest przede wszystkim przedstawicielem Kościoła10.
Prorok to „człowiek w sposób szczególny powołany przez Boga, przyjmujący od Niego słowo, które następnie w Jego imieniu przekazuje ludowi
Bożemu, jest jakby ustami samego Boga”11. W przypadku proroków biblijnych ich szczególne wybraństwo potwierdzane było w opisach powołania
i namaszczania. W dzisiejszych czasach to dzięki sakramentowi kapłaństwa kaznodzieja otrzymuje ten szczególny dar i łaskę od samego Boga.
Podczas święceń kapłańskich w widzialnym znaku niewidzialnej łaski
Duch Święty niejako potwierdza owo wybranie i umacnia kaznodzieję do
bycia autentycznym świadkiem wiary i głoszonego słowa12.
Innym ważnym rysem posługi prorockiej jest to, że kaznodzieja-prorok ma być dla ludu. Oznacza to, że musi być wierny nie tylko słowu Bożemu, ale również człowiekowi jako członkowi ludu Bożego. Słowo Boże głoszone przez kaznodzieję-proroka powinno oświecać ścieżki życia
współczesnych ludzi. Nie może ono być abstrakcyjne i dalekie od ich problemów. Powinno ich pouczać w konkretnych sytuacjach, a nawet karcić.
„Kaznodzieja-prorok to człowiek, który ma odwagę mówić gorzką prawdę

9
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Encyklopedia Naukowa PWN, Warszawa 2016, s. 751.
Por. J. Pracz, Głosiciel słowa Bożego i słuchacz, „Ateneum Kapłańskie” 1985 nr 104,
s. 433–443.
J. Kudasiewicz, Kaznodzieja jako prorok, dz. cyt., s. 64.
Por. J. Twardy, Rozmodlony kaznodzieja wiarygodnym świadkiem Chrystusa. Wskazania dokumentów Kościoła, „Anamnesis” 9 (2003) z. 2, s. 92.

24

1. Funkcja prorocka kaznodziei

możnym tego świata i brać w obronę ubogich oraz krzywdzonych”13, bowiem słowo Boże niesie też pocieszenie.
Opisane wyżej zadania kaznodziei wskazują na ogromną odpowiedzialność za słowa i postawę życia, których musi być on świadomy. Nie
może poprzestawać wyłącznie na wiedzy nabytej, teoretycznej. Powinien
być człowiekiem otwartym i elastycznym w zakresie doboru tematyki
i form przekazu. Istotną cechą jest też szeroko rozumiana waleczność,
by niezależnie od grożących mu konsekwencji stawał zawsze po stronie prawdy. Dla człowieka, który nie będzie w wypełnianiu owych zadań
współdziałał z Bożą łaską, są one wręcz nie do udźwignięcia.
1.1.1. Wybrany posłaniec Chrystusa – Kapłana i Proroka
Nie ma wątpliwości, że w odniesieniu do współczesnego kaznodziei wyrazem wybraństwa i namaszczenia jest moment święceń kapłańskich
(por. Katechizm Kościoła katolickiego, 1585). W ich trakcie jest bowiem
mowa o „tych wybranych”, którzy stoją przed Bogiem, aby On ich teraz
„pobłogosławił i konsekrował”14. Kaznodzieja jest więc kimś namaszczonym przez Boga i posłanym do Jego ludu. Widać tu bardzo wyraźną
analogię do biblijnego proroka. Warto dodać, że nie jest to jedyne podobieństwo. Refleksja teologiczna nie pozostawia wątpliwości, że chodzi tu
o przekazanie prawdy, że kaznodzieja pełni w Kościele taką funkcję, jaką
w czasach biblijnych pełnił prorok. Tym samym można powiedzieć, że to
z kapłaństwa wynika istota funkcji kaznodziei-proroka.
Potwierdzeniem powyższej tezy są słowa pochodzące z Dyrektorium
o posłudze i życiu prezbiterów: „Przez święcenia Duch Święty udziela także kapłanowi prorockiego zadania głoszenia i autorytatywnego wyjaśniania Słowa Bożego”15. Kapłan jest w tych zadaniach prowadzony przez Ducha Prawdy. Jest to ten sam Duch, którego posłał Bóg Ojciec przez Jezusa
Chrystusa pierwszym apostołom. Współczesny kapłan powinien zatem,
opierając się na słowie Bożym, głosić prawdę objawioną we wspólnocie
wiernych, którym posługuje. Może przy tej okazji wspierać się urzędem
nauczycielskim Kościoła i tradycją chrześcijańską. Z cytowanych słów
13
14

15

Por. tamże, s. 80.
Por. Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis (7 grudnia 1965), 2 i 8; Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze
i życiu prezbiterów, 2; Pius XII, Konstytucja Apostolska o święceniach diakońskich,
kapłańskich i biskupich Sacramentum Ordinis (30 listopada 1947).
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów, 9.
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jednoznacznie wynika też, że kaznodzieja pełni funkcję proroka, który
przekazuje słowo Boga ludowi Bożemu, czyli całej wspólnocie Kościoła.
Nauczanie prorockie jest wypowiadane w imieniu Boga, w związku z tym
ma moc twórczą i tworzy historię zbawienia.
Oczywistą tezą dla teologa jest stwierdzenie, że kapłaństwo człowieka
jest uczestnictwem w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, jedynego Kapłana16.
Mocno podkreśla to Jan Paweł II w adhortacji Pastores dabo vobis poświęconej tożsamości i formacji kapłanów we współczesnym świecie17. Przywołanie tego stwierdzenia w tym kontekście ma na celu zwrócenie uwagi
na fakt, że odpowiednie wypełnianie przez kaznodzieję funkcji prorockiej jest uwarunkowane właściwą relacją między kapłanem-prorokiem
a posyłającym, czyli samym Bogiem. Kaznodziejstwo jest posługą słowa,
którą Jezus Chrystus powierzył apostołom i ich następcom, a przez to jest
środkiem do kontynuowania zbawczej misji Chrystusa18.
Jan Paweł II mówi wręcz o „ścisłej więzi”19, jaka jest wpisana w kapłaństwo i która z natury istnieje pomiędzy człowiekiem posłanym a Jezusem. Konkludując refleksję na ten temat, papież dochodzi do następującego wniosku: „Sprawą podstawową w życiu kapłana jest więź z Jezusem
Chrystusem Głową i Pasterzem. Kapłan uczestniczy bowiem w sposób
specyficzny i wiarygodny w konsekracji-namaszczeniu oraz w «misji»
Chrystusa”20.
Aby to dobrze zrozumieć, warto prześledzić słowa papieża Polaka.
Podkreśla on, że podczas swej ziemskiej misji Jezus gromadził wokół siebie uczniów (por. Łk 10, 1–12). Ich zadaniem miała być służba na rzecz
kapłaństwa Nowego Przymierza. Powołał również dwunastu apostołów,
którzy mieli zadanie głoszenia Jego nauki i byli wyposażeni w moc wypędzania złych duchów. W perspektywie ewangelizacji wszystkich narodów
Jezus nadał Piotrowi i Dwunastu szczególną władzę wobec budowanej
wspólnoty. Powołał ich, by szli za Nim i pozwolił im ze sobą przebywać.
Osobistym przykładem i słowem przekazał im naukę zbawienia. Na mocy
paschalnego wylania Ducha Świętego udzielił im mocy, by mogli wypełniać ową mesjańską misję wśród wszystkich ludzi. Była to ta sama władza,
którą sam otrzymał od Ojca i która w pełni objawiła się w zmartwychwstaniu. „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
16
17
18
19
20

Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 14; Benedykt XVI,
Myśli o kapłaństwie. In persona Christi, Kraków 2009.
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 11–12.
Por. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 773.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 14.
Tamże, 16.
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i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18–20).
Można powiedzieć, że to sam Jezus ustanawia w ten sposób ścisłą więź
między urzędem powierzonym apostołom a swoją własną misją. Zaznacza przy tym, że kto będzie ich przyjmował, ten przyjmuje Jego samego,
a w konsekwencji przyjmuje Jego Ojca (por. Mt 10, 40). W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że gardzenie apostołami jest równoznaczne z gardzeniem samym Jezusem i Jego Ojcem. Podkreślony jest tu aspekt słuchania uczniów. Lud słuchający przekazu apostołów słucha tym samym
samego Boga (por. Łk 10, 16). W świetle paschalnego wydarzenia śmierci
i zmartwychwstania czwarta Ewangelia mówi jasno i dobitnie: „Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21; J 13, 20; J 17, 18). Misja Jezusa
pochodzi więc wprost od Boga i wyraża Jego władzę. Misja apostołów pochodzi również od Boga samego, ale zostaje im przekazana przez Jezusa –
pośrednika. „Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, ponieważ Jego nauka nie należy do Niego, ale do Tego, który Go posłał” (J 5, 19; 7, 16).
W tym samym kontekście Jezus tłumaczy apostołom, że bez Niego nic
nie mogą uczynić. Podkreśla w ten sposób, że powinność, którą dostają,
nie jest ich osobistą, lecz misją Boga samego. Jej wypełnienie nie jest też
możliwe wyłącznie w oparciu o ludzkie siły, lecz dzięki specjalnemu darowi, którym jest sakrament kapłaństwa. „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane” (J 20, 22–23). Na kwestie te zwraca uwagę Jan Paweł II, pisząc w Pastores dabo vobis: „nie dzięki osobistym, szczególnym zasługom,
lecz dzięki darmowemu uczestnictwu w łasce Chrystusowej apostołowie
kontynuują w historii, aż do końca czasów, zbawczą misję Jezusa dla dobra ludzi”21. W tym samym dokumencie papież opisuje, jak powinna wyglądać relacja pomiędzy prorokiem Chrystusa i samym Chrystusem, jaki
powinna mieć ona charakter. Relacja posłanego przez Jezusa kaznodziei-proroka z Jezusem ma być taka, jak między Ojcem a Synem, i szerzej, jak
między Osobami Trójcy Przenajświętszej22. Jest to wyraźna nowość w refleksji homiletycznej. Oznacza relację ściślejszą niż relacja Jezusa z apostołami, ściślejszą niż między mistrzem i jego uczniami.
Potwierdzeniem słuszności powyższej tezy jest obecna od dawna w refleksji teologicznej prawda, że przez sakrament święceń kapłani
21
22

Tamże, 14
Zob. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1: Świat i wspólnota, Lublin
1997, s. 132–154.
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upodabniają się do Chrystusa23. Pełniąc na ziemi posługę in persona Christi, w jakimś sensie w Jego (Chrystusa) imię, czyli na Jego wzór, funkcjonują także w relacji do Ojca24. Taki wniosek jawi się jako logiczna konsekwencja wcześniejszego stwierdzenia.
Na prawdę tę zwraca również uwagę soborowy dekret o formacji kapłanów. Papież Paweł VI aprobował go 7 grudnia 1965 roku. Jest w nim
mowa o tym, że kapłani poprzez święcenia w sposób szczególny uczestniczą w misji i posłudze Chrystusa Kapłana i Proroka25. Kaznodzieja jest
narzędziem Boga do dalszego objawiania Jego słowa26. Mocno kwestię tę
wyeksponował Jan Paweł II w swojej pierwszej, programowej encyklice
Redemptor hominis, gdzie – mówiąc o kapłanach i o skutkach święceń –
stwierdził: „W ten sposób staliśmy się uczestnikami owego posłannictwa
Chrystusa-Proroka, poprzez które spełniamy wraz z Nim posługę prawdy w Kościele. […] Szczególny udział w tej posłudze mają duszpasterze,
którzy nauczają, którzy stale na różne sposoby głoszą i przekazują naukę
wiary i moralności chrześcijańskiej”27. Pogłębiając tę papieską myśl, można dopowiedzieć, że szczególny udział w tej posłudze prorockiej mają kaznodzieje, którzy są „ustami samego Boga”. Słowo Boga jako nieomylne
i niepodważalne bezsprzecznie służy dobru każdego człowieka – zarówno
temu nauczanemu, jak i nauczającemu.
Z powyższych rozważań wynika, że biblijny prorok to wybrany i namaszczony posłaniec, który wypowiada się w imieniu Boga. Jest to ktoś,
przez kogo Bóg przemówił. Wyraźnie jest o tym mowa w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim, stanowiącym kompendium katolickiego
Credo: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków”28. Odwołanie się do tej prawdy wiary jest
jednoznaczne z uznaniem prorockiej funkcji kaznodziei jako de facto mowy człowieka kierowanego przez samego Boga – Ducha. Duch, „który od
Ojca i Syna pochodzi”, jest równy w chwale Ojcu i Synowi oraz stanowi z Nimi pełną jedność. Ten Boży aspekt oznacza więc szczególne powołanie proroka i podkreśla niezwykłą relację proroka z Bogiem. W kaznodziejstwie należy dostrzec i docenić ludzkie doświadczenie, które ma
23
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Por. Katechizm Kościoła katolickiego, 1553.
Por. tamże, 1566.
Por. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, 2–3.
Zob. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 775.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 19.
Katechizm Kościoła katolickiego, 1584.
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wpływ na skuteczność przepowiadania, a samo kaznodziejstwo można
nazwać procesem bosko-ludzkim29.
Temat owej relacji zostanie szczegółowo rozważony w dalszej części
tego rozdziału. Omówione z kolei powyżej prawdy traktujące o proroku
biblijnym rzutują na tożsamość kaznodziei-proroka i stanowią dla niego
swoiste zobowiązanie na każdym etapie jego posługi wobec ludu Bożego.
1.1.2. Posłany do ludu Bożego
Prorocka funkcja kapłana kaznodziei wiąże się z wpisanym w tożsamość
kapłańską namaszczeniem Duchem Świętym30. Oznacza to, że w Kościele
katolickim kaznodziejstwo w ramach liturgii nie istnieje poza sakramentem święceń i jest z nim integralnie związane. Jan Paweł II wprost pisze:
„Celem życia i działania kapłanów jest głoszenie Ewangelii światu i budowanie Kościoła w imieniu i w zastępstwie Chrystusa (in persona Christi),
Głowy i Pasterza”31. Przytoczone słowa stanowią podsumowanie papieskiej refleksji na temat tożsamości kapłańskiej. Wskazują na zadania, jakie
stoją przed kapłanami oraz uwypuklają sens powołania do życia w stanie
kapłańskim.
Warto też podkreślić, że o ile katechetą może być w Kościele człowiek
świecki, o tyle urzędowym kaznodzieją jest jedynie duchowny32. Zdanie
to nie oznacza wykluczenia świeckich z posługi w Kościele. Podkreśla jedynie duchowy aspekt posługi kaznodziei jako osoby otoczonej szczególną asystencją Ducha Świętego33. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie,
że posługa kaznodziejska jest swego rodzaju aktualizacją kapłaństwa –
jego niemal ciągłym urzeczywistnianiem. Zauważalne jest również to, że
pełna realizacja powołania człowieka, który wybrał drogę kapłańską, nie
jest możliwa, jeśli nie będzie on realizował funkcji kaznodziei. Urzędowy głosiciel słowa Bożego to zawsze kapłan (lub diakon), kapłan to zawsze kaznodzieja, a jeśli kapłan – to zawsze prorok34. Przepowiadający
jest więc prorokiem, w którego działalności uwidacznia się funkcja prorocka, a ta z kolei jest nierozerwalnie związana z kapłańską tożsamością
kaznodziei.
29
30
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Por. W. Broński, Kontakt homiletyczny, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004) z. 8,
s. 190–201.
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 11.
Tamże, 15.
Por. Katechizm Kościoła katolickiego, 1553.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 29.
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 11.
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W innym miejscu Jan Paweł II podkreślał, że: „kapłaństwo urzędowe,
czyli hierarchiczne, [to] inaczej mówiąc kapłaństwo służebne w Kościele”35. Ta służebność uwidacznia się na wielu polach i absolutnie nie można
o niej zapominać. Oprócz wspomnianej już służby prawdzie ważnym obszarem posługi kaznodziejskiej jest wpisana w jego tożsamość kapłańską
działalność służąca właściwemu ukierunkowaniu życia poszczególnych
osób oraz istnienia całej wspólnoty eklezjalnej. Uwidacznia się tu też charakterystyczna dla proroka służba na rzecz ludu. W tym sensie funkcja
służebna kapłana pokrywa się z jego funkcją prorocką, a ta ostatnia od
początku była posługą realizowaną między ludźmi i z ludźmi.
Ze względu na to, że w literaturze przedmiotu kwestia działalności
proroka w postawie służby jest mało uwypuklana, warto zwrócić uwagę
na słowa świętego papieża: „Funkcja prorocka jest skierowana dla dobra
ludzi, do których posłany jest prorok”36. Oznacza to, że prorok jest dla ludu Bożego i ze względu na ten lud. Prorok zawsze jest przede wszystkim
pasterzem, czyli tym, który prowadzi powierzonych mu ludzi ku zbawieniu, które jest dla nich największym dobrem37. Nie bez znaczenia jest tu
postawa powierzonych pasterzowi owiec i ich otwartość na współpracę ze
swoim pasterzem. Jedynie serce otwarte na Boga i jego naukę jest w stanie
przyjąć bezspornie i bezkompromisowo Boży plan zbawienia. Tylko serce prostolinijne i bezgranicznie ufające swojemu pasterzowi pozwala na
owocne prowadzenie ku świętości.
W omawiany kontekst szczególnie dobrze wpisują się słowa papieża Jana XXIII z jego encykliki Sacerdotii nostri primordia: „Charakterem sakramentu kapłaństwa chciał Bóg przypieczętować wieczysty ów
sojusz miłości, którym miłuje swoich kapłanów ponad innych. A przeto
winni oni za tę wyróżniającą miłość Boga odwdzięczyć się świętością życia”38. Papież podkreśla tym samym głęboką więź, jaka łączyć powinna
kapłanów z Bogiem. Tylko miłujący Boga kapłan może Mu dobrze służyć i będzie dążyć do jak najpełniejszego wypełniania swojego powołania. „Duchownego uważać trzeba za męża dobranego z ludu, ubogaconego w szczególny zupełnie sposób górnymi darami, za uczestnika Bożej
mocy”39 – pisze Jan XXIII w encyklice poświęconej kapłaństwu ogłoszonej z okazji setnej rocznicy śmierci Proboszcza z Ars.

35
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Tamże.
Tamże.
Por. tamże.
Jan XXIII, Encyklika Sacerdotii nostri primordia, 6.
Tamże.
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Wspomniane przez papieża „górne dary” i „uczestnictwo w Bożej mocy”, którymi obdarowany zostaje będący kapłanem Chrystusa kaznodzieja-prorok, to nie tylko szczególne wyposażenie, ale również wynikające
z niego niezwykłe zobowiązanie – dar, który rodzi zadanie. W pierwszej
kolejności jest nim troska o zbawienie ludzi, którym kapłan pasterzuje.
Zadanie to ma ponadczasowy i duchowy aspekt. Nie chodzi o dobrobyt
ziemski ani o bogactwa materialne, które dają tylko pozorne szczęście,
lecz o szczęście wieczne. Takie przesłanie wyraźnie wybrzmiewa ze słów
Jana XXIII. Są one pochodną wypowiedzi Piusa XII, które przytacza ta
encyklika. W odniesieniu do kapłanów papież ten nauczał m.in., że: „duchownego […] uważać trzeba za męża dobranego z ludu, ubogaconego
w szczególny zupełnie sposób górnymi darami, za uczestnika Bożej mocy i krótko mówiąc, za drugiego Chrystusa […]. Jemu nie wolno już żyć
dla siebie, tak samo nie wolno mu należeć do krewnych, ani do przyjaciół,
ani do ziemskiej tylko Ojczyzny […]. Musi on gorzeć miłością do wszystkich bez wyjątku. Owszem, nawet myśli, wola, uczucia, nie należą już do
niego, lecz do Jezusa Chrystusa, który jest jego życiem”40. Rysem tożsamościowym proroka można nazwać postawę kaznodziei, który będąc kapłanem, należy do Chrystusa i jest przez niego posłany. Jest prorokiem
wśród ludu, nad którym pasterzowanie zostało mu powierzone przez Boga. Jako prorok staje się prawdziwym przewodnikiem, i to w każdej sytuacji życiowej. W pasterzowaniu nie chodzi tylko o proste kierowanie
ludźmi oraz zabezpieczanie ich podstawowych potrzeb. Zdecydowanie
chodzi o coś poważniejszego i głębszego, a mianowicie o bycie z ludźmi
we wszystkich sytuacjach. W encyklice Sacerdoti nostri primordia owo
bycie z ludem papież rozumie jako „jednoznaczność i dyskrecję, a także,
a może nade wszystko, pomoc”41. Słowa pozostaną jednak tylko słowami,
jeśli w ślad za nimi nie pójdą czyny. Nie wymaga uzasadnienia, że mowa
powinna być zawsze budująca, a nie raniąca, ale nawet jeśli jest właśnie
taką, to sama z siebie oznacza dla potrzebującego człowieka stosunkowo
ulotną formę pomocy. Pasterzowanie oznaczać więc powinno „łączenie
słowa z czynem”, jak to miało miejsce w przypadku Jezusa stanowiącego
wzór działań prorockich42. Jezus, nauczając rzesze swoich wiernych, nie
skąpił im dowodów swojego oddania i miłości służebnej. Troszczył się
o ich życie codzienne. Przykładami mogą być cud rozmnożenia chleba,
obfity połów ryb czy wszystkie znaki związane z uzdrowieniem. Łączenie
słów z czynem wymaga od pasterza gorliwości i zaangażowania – cech,
40
41
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Tamże, wstęp, 3.
Tamże, 76.
Tamże, 77.
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na które wskazał również Jan XXIII w cytowanym wcześniej dokumencie. Przypomnijmy, że papież przedstawia w nim imperatyw gorliwości pasterskiej, który widzi jako zobowiązanie dla kaznodziei-proroka.
Owa gorliwość pasterska jest niczym innym, jak prowadzeniem wiernych ku zbawieniu. To zaś w praktyce oznacza dwie sprawy. Po pierwsze ukazywanie prawdy, a po drugie jej tłumaczenie, czyli racjonalizowanie oraz urealnianie. W szczególności chodzi tu o odnoszenie owej
prawdy do konkretnych sytuacji życiowych. Obie te kwestie są ważnymi
punktami realizacji kaznodziejskiej funkcji prorockiej widzianej oczami
Jana XXIII.
Gorliwość pasterska, do której papież niejako zobowiązuje kaznodziejów-proroków, weryfikuje się i uwidacznia w konkretnym działaniu.
Bazując na przykładzie życia św. Jana Marii Vianneya, Jan XXIII mówi
wręcz o konieczności „spalania się” dla ludu, do którego kapłan-kaznodzieja-prorok jest posłany. W papieskim dokumencie czytamy: „uważamy
za wskazane upomnieć wszystkich, ilu ich mamy synów uczestniczących
w katolickim kapłaństwie, by w duszach swoich pielęgnowali tę miłość,
dzięki której odczuliby głęboko, że są związani z Matką Kościołem więzami coraz ściślejszymi”43. W dalszej części papież przywołuje jako wzór
postać świętego Jana Marii Vianneya, który tak pracował w Kościele, że
spalał się na rzecz swojej posługi „niczym słoma podpalona rozpalonym
węglem”. Jan XXIII apeluje do współczesnych kapłanów o otwarcie na
moc Ducha Świętego oraz o całkowite poddanie się Jego działaniu. Wskazuje na zachowanie bratniej jedności z Jezusem oraz sumienne wykonywanie obowiązków kapłańskich (zwłaszcza służebnych) jedynie w imieniu Kościoła i jego autorytetem. „Siebie i wszystko nasze zawdzięczamy
Kościołowi”44 – podkreśla papież.
Realizując wskazane wyżej szczegółowe cele: gorliwość pasterską
i wiązanie społeczności, kaznodzieja czyni zadość jednemu ze wspomnianych wyżej zobowiązań proroka. Kapłan-kaznodzieja służy prowadzonej przez siebie wspólnocie „więzami bratniej jedności”. Nie jest
bezwzględnym dyktatorem zasad, a łagodnym i wyrozumiałym przewodnikiem, który patrzy na powierzony mu lud wierny w życzliwy sposób.
Kapłan-prorok dba o dobre relacje między członkami wspólnoty, a przede
wszystkim dba o budowanie mocnych więzów przyjaźni na linii Chrystus–człowiek. Dzięki trosce o jedność kapłan może skutecznie formować
lud Przymierza, o czym będzie mowa dalej.

43
44

Tamże, 7.
Tamże.
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1.1.3. Boży rycerz
Przyglądając się kapłanowi-kaznodziei pod kątem poszukiwania w jego
życiu i działaniu znaków, dzięki którym mógłby zostać zidentyfikowany
jako współczesny prorok, warto przywołać obraz, którym posłużył się papież Jan Paweł I. Chodzi tu o bezprecedensowe i niepowtarzane później
przez jego następców porównanie zawarte w homilii wygłoszonej w bazylice na Lateranie podczas objęcia urzędu biskupa Rzymu 23 września 1978.
Zdaniem Jana Pawła I papież, biskupi i prezbiterzy jako głosiciele słowa są podobni do rycerzy45. Ojciec Święty widzi w nich historycznych wo45

Papież używa włoskiego sformułowania „il cavaliere”. Aby dobrze zrozumieć myśl
papieża, warto nie tylko przytoczyć owo sformułowanie, ale również pokazać jego
kontekst. Papież mówi: „È così difficile, oggi, convincere, quando si mettono a confronto i diritti della persona umana con i diritti dell'autorità e della legge! Nel libro
di Giobbe viene descritto un cavallo da battaglia: salta come una cavalletta e sbuffa; scava con lo zoccolo la terra, poi si slancia con ardore; quando la tromba squilla,
nitrisce di giubilo; fiuta da lungi la lotta, le grida dei capi e il clamore delle schiere.
Simbolo della libertà. L'autorità, invece, rassomiglia al cavaliere prudente, che monta il cavallo e, ora con la voce soave, ora lavorando saggiamente di speroni, di morso
e di frustino, lo stimola, oppure ne modera la corsa impetuosa, lo frena e lo trattiene. Mettere d'accordo cavallo e cavaliere, libertà e autorità, è diventato un problema
sociale. Ed anche di Chiesa. Al Concilio s'è tentato di risolverlo nel quarto capitolo della « Lumen Gentium ». Ecco le indicazioni conciliari per il « cavaliere »: « I sacri pastori, sanno benissimo quanto contribuiscano i laici al bene di tutta la Chiesa.
Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutta la missione
della salvezza che la Chiesa ha ricevuto nei confronti del mondo, ma che il loro magnifico incarico è di pascere i fedeli e di riconoscere i loro servizi e i loro carismi, in
modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, all'opera comune ». Ed
ancora: sanno anche, i pastori, che « nelle battaglie decisive è talvolta dal fronte che
partono le iniziative più indovinate ». Ecco, invece, un'indicazione del Concilio per il
« generoso destriero » cioè per i laici: al vescovo « i fedeli devono aderire come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre ». Preghiamo che il Signore aiuti sia il
vescovo che i fedeli, sia il cavaliere che i cavalli. M'è stato detto che nella diocesi di
Roma sono numerose le persone che si prodigano per i fratelli, numerosi i catechisti; molti anche aspettano un cenno per intervenire e collaborare. Che il Signore ci
aiuti tutti a costituire a Roma una comunità cristiana viva e operante. Non per nulla
ho citato il capitolo quarto della « Lumen Gentium »: è il capitolo della « comunione
ecclesiale ». Quanto detto, però, riguarda specialmente i laici. I sacerdoti, i religiosi
e le religiose, hanno una posizione particolare, legati come sono o dal voto o dalla
promessa di obbedienza. Io ricordo come uno dei punti solenni della mia esistenza
il momento in cui, messe le mie mani in quelle del vescovo, ho detto: « Prometto ».
Da allora mi sono sentito impegnato per tutta la vita e mai ho pensato che si fosse trattato di cerimonia senza importanza. Spero che i sacerdoti di Roma pensino
altrettanto. Ad essi ed ai religiosi S. Francesco di Sales ricorderebbe l'esempio di S.
Giovanni Battista, che visse nella solitudine, lontano dal Signore, pur desiderando
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jowników wyposażonych w oręże złożone z wybraństwa, namaszczenia
i charyzmatów odpowiadających urzędowi kapłańskiemu. Z drugiej zaś
strony papież podkreśla, że kapłani mają do zrealizowania absolutnie wyjątkowe zadania. Najpoważniejszym z nich jest obrona ludu, czyli głównie wiernych świeckich, przed wszelkimi niebezpieczeństwami, w tym
zwłaszcza przed zagrożeniami duchowymi. Papież nie ma też wątpliwości,
że owa rycerskość powinna być postrzegana jako przywództwo. Wymaga ono rycerskiej odwagi i ścisłego trzymania się szlachetnych zasad oraz
wierności takim ideałom jak sprawiedliwość i odpowiedzialność. Jest to
jeden z charyzmatów kapłana kaznodziei-proroka. On bowiem jest tym,
który prowadzi świeckich ku zbawieniu drogą Bożych przykazań. Jest to
wyraźna analogia do tego, co zostało już powiedziane o biblijnych prorokach. Sługa słowa powinien być dyspozycyjny i posłuszny Bogu46.
Porównując kapłanów do rycerzy, papież podkreśla, że stan rycerski
jest nie tylko przywilejem, ale też obowiązkiem47. Można z tego wywnioskować, że dla Jana Pawła I kaznodzieja to ktoś wyjątkowy i wybrany.
W tym podejściu ponownie widać analogię do stanu prorockiego. Jako rycerz Boży, kapłan nie powinien wtapiać się w całą wspólnotę, czyli w lud,
z którego się wywodzi i do którego został posłany. Jako człowiek z ludu
wybrany i namaszczony ma obowiązek zabiegać o to, aby jego wyjątkowe
miejsce było zauważane i należycie traktowane w gronie tych, wśród których pełni swoją posługę, ponieważ przepowiadanie słowa Bożego to doniosłe i odpowiedzialne zadanie Kościoła48. Warto w tym kontekście jeszcze raz podkreślić, że nie chodzi tu o odbieranie honorów, ale zauważenie
wybrania przez Boga, z czym związany jest autorytet kapłana. Szacunek
do kapłana wynikać powinien z faktu, że jest on Bożym wojownikiem,
Bożym rycerzem, a lud wierny poprzez owo uznanie autorytetu kapłana
oddaje poniekąd cześć samemu Bogu.
W kontekście przywódczej roli kaznodziei, który jest „Bożym rycerzem”, Jan Paweł I zwraca uwagę na obowiązek aktywowania wspólnoty,
którą ów „rycerz” kształtuje. Chodzi tu o zaplanowaną i celową formację
na wzór biblijnych proroków formujących lud Boży. Według papieża ma
tanto di essergli vicino. Perché? Per obbedienza; « sapeva - scrive il santo - che trovare il Signore all'infuori dell'obbedienza significava perderlo »” (Omelia di Sua Santità
Giovanni Paolo I. Patriarcale Arcibasilica Lateranense. Sabato, 23 settembre 1978, 2,
„Acta Apostolicae Sedis” 70 (1978), s. 747–751).
46 Por. T. Lewandowski, Etos kaznodziei, [w:] Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków
1997, s. 221.
47 Omelia di Sua Santità Giovanni Paolo I…, dz. cyt., 2.
48 Por. J. Twardy, Rachunek sumienia słuchacza słowa Bożego, „Współczesna Ambona”
32 (2004) nr 1, s. 165.
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to być zjednoczona wielkimi ideałami grupa osób ufających Bogu i aktywnych, lud prawdziwie zaangażowany w realizację dobra49. Jest to lud
podejmujący dobre inicjatywy i współpracujący z Bożym rycerzem i z Bożą łaską na rzecz dobra całej wspólnoty.
1.2. Kaznodzieja-prorok sługą słowa
Przeprowadzone wyżej rozważania na temat pełnienia funkcji prorockiej
można nazwać zbiorem przywilejów wynikających z wybrania, namaszczenia i wypowiadania się w imieniu Boga. Jednak taka wizja funkcji prorockiej byłaby dużym uproszczeniem, gdyż daje ona nie tylko przywileje,
ale także obowiązki. Nie chodzi tu jedynie o zauważone wyżej integralnie
wpisane w tę funkcję pouczanie słuchaczy. Chodzi tu też, a nawet przede
wszystkim o obowiązek zapewnienia sobie właściwych relacji z Bogiem.
Te dwa obowiązki są warunkiem tego, aby nie stać się fałszywym prorokiem. Są warunkiem tego, aby pozostać w każdych okolicznościach
i w każdym czasie rzeczywistym prorokiem Jedynego Boga. Bycie prorokiem wymaga podjęcia wysiłku zarówno duchowego jak i intelektualnego,
który w połączeniu z wybraniem i namaszczeniem zrodzi obfite owoce.
Przywoływany już wcześniej Józef Kudasiewicz, będący niewątpliwym znawcą omawianych tu kwestii, podkreśla mocno konieczność obcowania z zapisanym w Biblii słowem. Jego zdaniem jest to warunek tego,
aby „zasługiwać na zaszczytny tytuł: kaznodzieja-prorok”50. Wspomniany autor rozwija tę myśl, podając przymioty kaznodziei-proroka. Jego
zdaniem kapłan pretendujący do tego miana powinien „wiele nauczyć się
od proroków Starego Przymierza, a w szczególności od Proroka – Chrystusa”51. Na tę kwestię zwrócona już była uwaga w poprzednich rozważaniach opartych na nauczaniu papieża Jana Pawła I. Co ważne – podstawową lekcją powinno być oparcie pełnionej misji prorockiej na znajomości
Pisma Świętego wynikającej z obcowania z Nim. Niewątpliwie istotnym
skutkiem takiego działania jest nawiązanie osobistych relacji z Przemawiającym. Nie wymaga uzasadnienia fakt, że częsta lektura i analizowanie tekstów biblijnych jest prostą drogą do intelektualnego poznania „Bożej opinii”. Doprowadza do poznania prawdy o świecie, człowieku i Bogu,
a ostatecznie do Boga, który jest Prawdą. Częsta lektura Pisma Świętego pozwala na poznanie tego, co dziś „mówi Pan” do swojego ludu. Sam
49
50
51

Omelia di Sua Santità Giovanni Paolo I…, dz. cyt., 2–3.
J. Kudasiewicz, Kaznodzieja jako prorok, dz. cyt., s. 79.
Tamże, s. 80.
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Jezus, nauczając w świątyni, wyjaśniał zgromadzonym słowa Pisma. Występował wówczas niejako w roli sługi tego słowa, które Jego Ojciec objawił wcześniej starotestamentowym prorokom. Nie ma wątpliwości, że
kaznodzieja-prorok winien być sługą słowa Bożego jak prorocy obydwu
Testamentów i sam Jezus-Prorok (por. Łk 1, 2).
1.2.1. Konieczny trud kaznodziei-proroka
Pełnienie funkcji prorockiej jest związane z niełatwym do przewidzenia
wysiłkiem. Biblia pokazuje, że ów trud bywał tak wielki, że powodował
chęć wycofania się proroka z pełnienia posługi. Najbardziej wyrazistym
przykładem tego proroka jest Jonasz. Jednak wybraństwo Boże nie ma
ram czasowych, wręcz przeciwnie, jest ponadczasowe. Prorok ma pełnić
swoją rolę aż do śmierci mimo niepowodzeń i trudności52. Napotykane
przeciwności mają służyć jego osobistemu wzrostowi, kształtować jego
charakter oraz doskonalić warsztat prorockiego oddziaływania.
Bóg obdarowując człowieka łaską i wchodząc z nim w szczególną relację czyni to zawsze z określonego powodu. Nie zniewala, lecz robi to
z miłości do każdego człowieka. Nie wymaga za dużo, czy ponad to, co
jest on w stanie udźwignąć. Podobną miłością kieruje się wobec proroka, przed którym stawia trudne zadania. Zrozumienie tej prawdy wymaga poznania Bożej ekonomii. Do osiągnięcia zaś tego nie ma innej drogi,
jak modlitwa i rozmyślanie nad objawieniem, to znaczy nad tym, co Bóg
chce przekazać człowiekowi. Jest to kolejny argument pokazujący potrzebę obcowania kaznodziei-proroka z Bożym słowem przy równoczesnym
zanurzaniu się w ufnej i gorliwej modlitwie.
Podkreślanie trudu wpisanego w życie kaznodziei-proroka oraz konieczności wykonywania wysiłku, a także akcentowanie faktu, iż prorok
jest sługą, może być odebrane jako swoiste zniewolenie człowieka przez
Boga. Ta hipoteza nie da się jednak pozytywnie zweryfikować. Bóg bowiem nie wymaga zbyt wiele od żadnego człowieka. Nie wymaga „za dużo” od pełniącego niełatwą funkcję prorocką. Tylko poznanie Bożej wizji
świata i losu człowieka pozwala zrozumieć błędność hipotezy o zniewoleniu. Bóg nie chce też od nikogo działań niezrozumiałych – chce postępowania zgodnego z prawdą i planem nakreślonym w akcie stworzenia.
Mając to na uwadze, można wręcz powiedzieć, że obdarowanie człowieka
łaską prorocką jest swego rodzaju propozycją Boga, której realizacja zależy
nie tylko od Stwórcy, ale także od tego, któremu został zaproponowany ów
52

Por. tamże, s. 65.
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szczególny związek. Oznacza to, że bez odpowiedniej dyspozycji człowieka łaska święceń nie uwidoczni się, ani się nie urzeczywistni. Oznacza to
także, że bez odpowiedniego zabiegania o trwałość relacji Posyłający–posłany nie będzie ona istniała. Inaczej mówiąc, wpisana w posługę kaznodziejską funkcja prorocka jest darem i zadaniem kapłana. Jej rzeczywistość
i skuteczność zależą od wysiłku kaznodziei. Chodzi tu o wysiłek utrzymania właściwych relacji z Trójcą Świętą oraz poznawania Bożej ekonomii53.
Na temat przygotowania homilii czy kazania i związanego z tym wysiłku dokonywanego w różnych obszarach życia szeroko wypowiada się papież Franciszek. Nie ma on wątpliwości, że jest to trud, ale jest on konieczny. „Przygotowanie przepowiadania słowa jest zadaniem tak ważnym, że
należy poświęcić mu dłuższy czas studium, modlitwy, refleksji i kreatywności duszpasterskiej”54. Papież nazywa ten czas uprzywilejowanym, a samą posługę kaznodziei cenną. Franciszek zwraca też uwagę, że żadne inne obowiązki kapłana czy różnorakie działania pastoralne proboszcza nie
mogą usprawiedliwić braku przygotowania się do przepowiadania słowa
Bożego. Papież wskazuje na priorytet przygotowania kazania nad wykonaniem innych, choćby niezwykle ważnych zadań. Franciszek zauważa
też, że nie da się podać ram czasowych dla omawianego przygotowania,
któremu poświęcić powinno się wystarczająco długi czas osobisty i wspólnotowy. W mocnych słowach papież podkreśla, że „kaznodzieja, który się
nie przygotowuje, nie jest «duchowy», jest nieuczciwy i nieodpowiedzialny wobec otrzymanych darów”55. W świetle tych słów można postawić
tezę, że kapłan zaniedbujący swoje obowiązki w zakresie przygotowania
się do przepowiadania popełnia ciężki grzech lenistwa i marnotrawstwa.
Dokonana przez Franciszka analiza działań kaznodziei w wielu miejscach wskazuje na trud, który jest z tą posługą związany. Oprócz przedstawionych wyżej kwestii papież Bergolio podkreśla potrzebę koniecznego
skupienia podczas pracy będącej przygotowaniem się do działalności kaznodziejskiej. Zdaniem Franciszka „postawa pokornej i pełnej zadziwienia czci wobec Słowa znajduje wyraz w studiowaniu go z najwyższą uwagą
i ze świętym lękiem, aby nim nie manipulować”56. Właściwa interpretacja
tekstu biblijnego wymaga według papieża cnoty cierpliwości oraz spokoju,
zarówno tego wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Są to konieczne warunki, by kapłan mógł wejść w obszar skupienia naznaczonego pogodą ducha.
53
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Por. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est; Franciszek, Adhortacja apostolska
Evangelii gaudium.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 145.
Tamże.
Tamże, 146.
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Winien odrzucić wszystkie codzienne troski i niepokoje. Musi znaleźć tę
szczególną chwilę w ciągu dnia, w której poświęci się tylko studium słowa. Co ciekawe, papież sugeruje, że „nie warto czytać tekstu biblijnego,
jeśli chcemy uzyskać szybki, łatwy i natychmiastowy rezultat”57. Podejście do studium słowa Bożego porównuje z podejściem do osoby, którą
darzymy miłością. Z ukochanym człowiekiem chcemy bowiem spędzać
więcej czasu, nie śpieszymy się do innych zadań, z uwagą słuchamy tego,
czym chce się z nami podzielić. Przygotowanie kazania również wymaga
według Franciszka bezinteresownej miłości. Chodzi o przyjęcie postawy
ucznia: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 9) i ukochanie Boga,
który zechciał przemówić. Odpowiednią postawę, którą należy przyjąć
wobec rzeczywistości słowa Bożego charakteryzują trzy czasowniki, które
opisują szeroki zakres znaczeniowy terminu „słuchać”: słuchać, usłyszeć
i posłuchać, czyli przyjąć i wykonać58.
Z omówionego powyżej fragmentu encykliki przebijają się jeszcze dwie inne kwestie. Pierwsza z nich to sygnalizowana wcześniej jako
charakterystyczna dla działań kaznodziei-proroka konieczność wejścia
w modlitewno-medytacyjną relację z Bogiem, którego prorokiem ma być
kaznodzieja przygotowujący się do głoszenia słowa Bożego. Papież mówi
tu o zachowaniu pogody ducha i czerpaniu radości z możliwości pełnienia posługi kaznodziejskiej. Drugą kwestią jest pokora, której znaczenie
w życiu i działaniu kaznodziei-proroka zostanie pokrótce przedstawione.
1.2.2. Praca intelektualna u źródeł działalności kaznodziejskiej
Trud kaznodziei-proroka związany jest w głównej mierze z wysiłkiem intelektualnym. Chodzi tu o odkrycie tego, co w istocie „mówi Pan”. Zgodnie z przekazem biblijnym prorok to człowiek, w którego usta Bóg kładzie
swoje słowo, aby je przekazał ludowi. Głoszenie słowa musi być jednak poprzedzone gotowością otrzymania przez proroka objawienia, a więc niezwykłego daru. Żaden prorok nie potrafiłby służyć, gdyby nie wykazał się
otwartością i chęcią zrozumienia daru, którym go Bóg obdarza. Objawienie nie jest darem materialnym ani bezpośrednim. Kapłan ma do niego
przystęp dzięki słowom Pisma Świętego. Winien więc za ich pośrednictwem dotrzeć do sedna, odkryć to, co rzeczywiście „mówi Pan”. Zakłada
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Tamże.
Por. W. Przyczyna, R. Wróbel, Maryja wzorem słuchania słowa Bożego, „Salvatoris
Mater” 5 (2003) nr 2, s. 91.
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to wykonanie swoistego wysiłku intelektualnego, by nieustannie doskonalić swój warsztat kaznodziejski.
Rozpoznanie przesłania tekstu biblijnego to ważny element w działaniu kaznodziei-proroka. Papież Franciszek nazywa go pierwszym krokiem i opisuje jako zwrócenie się do Ducha Świętego z prośbą o dar otwartości i zrozumienia tekstu biblijnego, który powinien stanowić podstawę
przepowiadania. „Gdy ktoś stara się zrozumieć, jakie jest przesłanie tekstu, spełnia «kult prawdy». Pokora serca skłania do uznania, że Słowo zawsze nas przekracza, że nie jesteśmy «panami ani twórcami, ale stróżami,
głosicielami i sługami»”59 – pisze papież w adhortacji Evangelii gaudium.
Powyższe papieskie pouczenie ma nie tylko iście warsztatowy wydźwięk. Kryje się w nim też głębsze przesłanie dotyczące tożsamości kaznodziei. Prawdziwy kaznodzieja to człowiek pokorny, który wie, kim
jest, i dobrze zna swoje miejsce w historii zbawienia, a także w hierarchii
świata. Wie, że jest przede wszystkim sługą Boga. Pokora i służebność należą do jego natury. „Zaufanie Duchowi Świętemu, działającemu w przepowiadaniu słowa, nie jest czysto pasywne, ale aktywne i kreatywne. Pociąga za sobą ofiarowanie się jako narzędzie (por. Rz 12, 1), ze wszystkimi
swoimi zdolnościami, aby Bóg mógł się nimi posłużyć”60 – stwierdza papież Franciszek.
Przytoczony fragment jest istotny w kontekście potrzeby wykonania wysiłku intelektualnego jako narzędzia dochodzenia do tego, co poprzez teksty biblijne „mówi Pan” współczesnemu ludowi. Papież podkreśla konieczność wydobycia rzeczywistego sensu tekstu objawionego, co
jest efektem rzetelnej pracy intelektualnej. Dodatkowo Franciszek zwraca uwagę na to, że kaznodzieja to człowiek poszukujący najgłębszej prawdy – człowiek dociekliwy. Owe poszukiwania nie są możliwe bez jednoczesnego, miarodajnego przygotowania intelektualnego do pełnionej
przez siebie funkcji prorockiej. W tym kontekście papież naucza: „Przede
wszystkim należy być pewnym, że poprawnie zrozumieliśmy znaczenie
słowa, które czytamy”61. Franciszek przyznaje, że język tekstów biblijnych
nie należy do łatwych. Wynika to z tego, że był on pisany dwa lub trzy tysiące lat temu. Samo zrozumienie słów, nawet wiernie przetłumaczonych
na nasz język, nie jest równoznaczne ze zrozumieniem tego, co chciał nam
przekazać autor natchniony. Zrozumieniu głównego przesłania pomaga
właściwie przeprowadzona analiza literacka, opierająca się między innymi na zwróceniu uwagi na słowa, które się powtarzają bądź wyróżniają,
59
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Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 146.
Tamże, 145.
Tamże, 147.
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rozpoznaniu struktury i dynamizmu tekstu. Warto też wziąć pod uwagę
miejsce zajmowane przez osoby występujące w tekście, sytuację geograficzną, polityczną czy inne fakty znane z historii.
Celem nie jest jednak zrozumienie wszystkich drobnych szczegółów
tekstu. Rzeczą najważniejszą jest odkrycie głównego przesłania, zrozumienie, jaki efekt autor chciał swoimi słowami uzyskać. Teksty napisane w duchu pocieszenia nie powinny być wykorzystywane w innym celu, na przykład by poprawiać czyjeś błędy. Słowa zachęty nie powinny
być wykorzystywane jako pouczenie czy nakaz. Tekst napisany po to, by
uczył czegoś o Bogu nie powinien być zniekształcany jako wyjaśniający ideę teologiczną. Podobnie tekst traktujący o zadaniu misyjnym nie
może być przekazywany jak informacja prasowa. Papież podkreśla: „Jeśli
kaznodzieja nie zdobywa się na ten wysiłek, być może również jego przepowiadanie nie będzie miało cech jedności i porządku. Jego słowa będą
jedynie sumą różnych oderwanych idei, które nie potrafią zmobilizować
innych”62. W przytoczonym fragmencie encykliki widać niezwykłą troskę Głowy Kościoła o poprawne i rzetelne zrozumienie pism objawionych
przez współczesnych kaznodziejów. Papież podaje wskazówki, którymi
powinien się kierować czytelnik Bożego słowa. Pisze o konieczności odkrycia przesłania analizowanych tekstów przez zwrócenie uwagi na ich
strukturę i powtarzalność.
Zrozumienie autentycznego słowa Boga, czyli tego, co On chciał przekazać ludowi, jest warunkiem wypełniania urzędu kaznodziei-proroka.
Jego zadaniem, tak jak zadaniem biblijnego proroka, jest przełożenie słowa Boga na język zrozumiały przez ludzi. Zakłada to uprzednie zrozumienie sensu Bożej wypowiedzi63. Jeśli nie będzie to poprzedzone przez
odpowiednie studium, nie można mówić o kaznodziei-proroku. Owo studium słowa wespół z oceną sytuacji egzystencjalnej słuchaczy jest swego
rodzaju zabezpieczeniem przed byciem pozornym prorokiem. Stanowi
też podstawę rzetelnego przygotowania homilii i kazań. Głoszenie słowa
Bożego jest jednym z najważniejszych zadań i najcięższych trudów. Od
chwili święceń aż do śmierci w życiu kapłana istnieje mistyczny związek
między jego życiem a słowem Bożym64.
Aspekt dostosowania homilii do aktualnej sytuacji konkretnego człowieka podkreśla w swoim nauczaniu Benedykt XVI. W adhortacji Verbum Domini Ojciec Święty pisze: „Homilia uaktualnia przesłanie Pisma
62
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Tamże.
Por. J. Kudasiewicz, Kaznodzieja jako prorok, dz. cyt., s. 79.
Por. T. Lewandowski, W służbie słowu. W 50. rocznicę śmierci ks. Władysława Mirskiego 1896–1950, „Studia Włocławskie” 3 (2000), s. 387.
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Świętego, ażeby wierni mogli odkryć obecność i skuteczność Słowa Bożego w swoim codziennym życiu”65. Benedykt XVI apeluje o to, by głoszący
słowo Boże unikali homilii ogólnych i abstrakcyjnych oraz by podejmowane przez nich problemy wolne były od bezużytecznych dywagacji. Prosi, by bliski sercu współczesnego kaznodziei stał się zrozumiały przekaz
ukazujący prostotę słowa Bożego. Sugeruje taki dobór form tego przekazu,
by wierni umieli odnaleźć swoje miejsce w Kościele, a sam Kościół pomagał im w spojrzeniu „Bożymi” oczami na codzienność. Przestrzega przed
formalizmem oraz „krągłymi sformułowaniami”, które nie wnoszą w życie słuchaczy żadnych istotnych treści. Pragnie, by słowa homilii przemieniały ludzkie serca, dodając im otuchy i wsparcia.
Podsumowując przeprowadzone rozważania, należy podkreślić, że
wszyscy papieże są zgodni co do tego, że kaznodzieja musi się do swojej
roli odpowiednio przygotować. Jest to warunek konieczny, jeśli chce on
właściwie wypełniać funkcję prorocką, która polega na głoszeniu ludowi
tego, co „mówi Pan”. Samo wybranie i namaszczenie nie wystarczy, aby
dobrze rozumieć słowo, które ma być przekazane ludowi. Niezbędne jest
ogarnięcie intelektem tego, „co mówi Pan”, czyli zrozumienie sensu słowa.
Chodzi o pogłębioną refleksję i w miarę możliwości rozległą wiedzę. Tę
ostatnią zdobywa się jedynie przez dostosowane do przedmiotu studium
i wytężoną pracę.
Pierwszym krokiem wspomnianego studium jest – wymienione wcześniej – rozczytywanie się w Piśmie Świętym. Ma to na celu poznanie jego
treści. Tylko Pismo Święte może być podstawą przepowiadania i jego ożywczą siłą, która prowadzi do rozwoju wiary66. Symptomatyczne jest tu zdanie Benedykta XVI, że „trzeba, aby kaznodzieje «pozostawali w zażyłości»
i często obcowali ze świętym tekstem; powinni przygotowywać się do homilii na medytacji i modlitwie, aby przepowiadali z przekonaniem i z pasją”67. To przekonanie i pasja możliwe są do uzyskania jedynie wówczas,
gdy treść przepowiadania jest zrozumiała dla przepowiadającego. Ten sam
cytat z powodzeniem można przywołać przy okazji omawiania konieczności zinterioryzowania czytanych treści, co umożliwia medytacja i modlitwa. Przytoczony został on jednak w tym miejscu jako cenna podpowiedź
dla tych, którzy chcą sumiennie wypełniać funkcję kaznodziei-proroka.
W tok rozumowania Benedykta XVI włącza się jego następca. Zdaniem Franciszka bez znajomości Pisma Świętego kaznodzieja nie jest
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Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 59.
Por. T. Lewandowski, Pismo Święte w teorii i praktyce kaznodziejskiej bpa Władysława Krynickiego (1861–1928), „Studia Włocławskie” 4 (2001), s. 334.
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w stanie wypełnić nie tylko funkcji prorockiej, ale w ogóle potrafi skutecznie nauczać o Jezusie. Prawidłowy wykład Pisma Świętego, zgodny z nauczaniem Kościoła, dokonuje się poprzez wykształconych teologicznie
kaznodziejów, którzy rozważają i modlą się słowem Bożym68. Nie przykładając się odpowiednio do studium Pisma Świętego, kaznodzieja traci
praktycznie swoją tożsamość kaznodziejską. Papież domaga się, aby była to rzeczywiście pewna i rzetelna wiedza dotycząca Jezusa, Jego życia
i nauczania, jako podstawowych treści przepowiadania kaznodziejskiego.
Benedykt XVI podkreśla w ten sposób nieodzowność znajomości treści
ksiąg biblijnych i konieczność włączania nabytej wiedzy do przepowiadania homilijnego.
W Verbum Domini papież ten stwierdził, że „dla wiernych musi być
jasne, że kaznodziei zależy na ukazaniu Chrystusa, który powinien być
w centrum każdej homilii”69. Warto zaznaczyć, że rzetelna wiedza o Jezusie, o której mówi papież, jest efektem prac egzegetów i teologów. Nie
polega ona na prywatnej interpretacji tekstów biblijnych. Analizy dokonywane w łączności z Kościołem jako jedyne mogą zagwarantować wnioski spójne z przesłaniem Bożym. Dzięki Bożemu przesłaniu opartemu na
nieograniczonej i bezinteresownej miłości Kościół Chrystusowy umacnia swą wiarę. Teksty natchnione powierzone są całej wspólnocie wierzących, a ich wyjaśnianie powołanym do tego głosicielom. „Respektowanie (przez nich) głębokiej natury Pism uwarunkowuje samą ważność
i skuteczność hermeneutyki biblijnej. To sprawia, że jest niewystarczająca
każda interpretacja subiektywna lub po prostu ograniczająca się do analizy niezdolnej do przyswojenia sobie tego powszechnego znaczenia, które w ciągu wieków stworzyła Tradycja i cały lud Boży, który «in credendo
falli nequit» – nie może zbłądzić w wierze”70 – naucza papież.
Kaznodzieja na wzór egzegety musi więc bardzo uważnie pojmować
słowo Boże zawarte w biblijnych tekstach i osadzać je ściśle w ramach nauczania Kościoła. Słowo Boże trwa w duszy kapłana, a troska o skuteczność jego głoszenia staje się codziennym zadaniem71. Oznacza to, że kaznodzieja-prorok musi być człowiekiem mocno złączonym z Kościołem
i z nim współdziałającym, tzn. przygotowującym się i przepowiadającym
zawsze w nurcie Tradycji. Przedstawiony tu punkt widzenia potwierdza
Por. T. Lewandowski, Pismo Święte w teorii i praktyce kaznodziejskiej bpa Władysława Krynickiego (1861–1928), dz. cyt., s. 336.
69 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 59.
70 Franciszek, Historia zbawienia. Spotkanie z członkami Papieskiej Komisji Biblijnej,
„L’Osservatore Romano” 2013 nr 6 (353), s. 16.
71 T. Lewandowski, W służbie słowu…, dz. cyt., s. 387.
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dalszy fragment tego samego papieskiego przemówienia z 12 kwietnia
2013 roku do członków Papieskiej Komisji Biblijnej: „Jak wiemy, teksty
święte są pisemnym świadectwem Słowa Bożego […]. Słowo Boga bowiem
poprzedza i przewyższa Biblię. To dlatego w centrum naszej wiary nie
jest jedynie księga, lecz historia zbawienia, a nade wszystko Osoba, Jezus
Chrystus, Słowo Boże, które stało się ciałem”72.
W innym miejscu swej pierwszej adhortacji Evangelii gaudium papież
Franciszek pragnie niejako podpowiedzieć sposób, w jaki można przygotować homilię. Wyraża to w słowach: „z wielką miłością [chcę] zatrzymać
się i zaproponować sposób przygotowania homilii”73. W szczególności
proponuje on, by porównywać przesłanie konkretnego tekstu biblijnego
z nauczaniem całej Biblii przekazanym przez Kościół. Zdaniem papieża pozwoli to na poprawną interpretację i zrozumienie sensu centralnego przesłania jakiegoś tekstu. „Jest to ważna zasada interpretacji biblijnej,
biorącej pod uwagę fakt, że Duch Święty nie natchnął tylko jednej części,
ale całą Biblię i że w niektórych sprawach lud pogłębił swoje rozumienie
woli Bożej, poczynając od przeżytych doświadczeń”74 – pisze papież. Takie odpowiedzialne i kompleksowe podejście pozwoli według Franciszka na uniknięcie mylnych i częściowych interpretacji, które mogłyby być
sprzeczne z innym fragmentem Pisma. Przepowiadanie musi być konkretne i spójne, gdyż inaczej będzie niezrozumiałe i nieskuteczne. Nieudolny przepowiadający może przyczynić się do osłabienia właściwego
i specyficznego akcentu tekstu, jaki ma głosić. Jego zadanie jest więc niezwykle odpowiedzialne, gdyż musi przekazać słowo, które samo z siebie
nie może przekazać mocy proklamowanego tekstu.
W cytowanej tu wypowiedzi Franciszek kilkakrotnie zwraca uwagę na konieczność pracy nad wydobywaniem autentycznego sensu tekstów biblijnych. Jego zdaniem praca ta „musi być zawsze konfrontowana, włączana i weryfikowana przez żywą Tradycję Kościoła”75. Papież
widzi w tym gwarancję utrzymania nie tylko tożsamości kaznodziei, ale
też tożsamości przekazywanego przez niego orędzia, które nie może być
orędziem księgi, lecz Boga, którego ustami ma być kaznodzieja-prorok.
Prowadząc refleksję nad tą myślą, można dojść do wniosku, że przepowiadający w równym stopniu jest człowiekiem Biblii i człowiekiem Tradycji. „I Pismo Święte, i Tradycję należy przyjmować z jednakim pietyzmem
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i otaczać taką samą czcią”76 – zaleca papież. Zarówno Tradycja, jak i słowo Boże mają to samo Boże źródło, przenikają się nawzajem i zmierzają do jednego celu. Tradycja powierza słowo Boże następcom apostołów,
aby go wiernie strzegli, poznawali i przekazywali. Mogą to jednak robić
jedynie wtedy, gdy poddadzą się oświecającemu działaniu Ducha Świętego, który wspiera ich działalność przepowiadającą. „W konsekwencji takiego zachowania kaznodzieja staje się autentycznym członkiem ludu Bożego, a zarazem człowiekiem mocno osadzonym w wierze katolickiej”77.
W ten też sposób ujawnia się jako kaznodzieja-prorok, który posłany jest
dla konkretnego ludu i ten lud formuje. Głosiciel homilii w przepowiadaniu powinien uwzględniać Tradycję Kościoła i korzystać z wypowiedzi
urzędu nauczycielskiego Kościoła oraz teologii78.
Podsumowując powyższe analizy na temat wysiłku intelektualnego,
jakim jest praca nad tekstem, warto podkreślić, że czytanie Biblii przez
kaznodzieję-proroka to nie tylko odkrywanie jej ponadczasowego sensu.
Nie jest to też samo szukanie pouczeń w niej zawartych. Dzięki pracy intelektualnej nad tekstem biblijnym kaznodzieja nabywa doświadczenia
w praktyce prorockiej. Kaznodzieja-prorok uczestniczy w misji prorockiej i dzięki Biblii ma również dostęp do prawdziwego słowa Boga. Z samej Biblii może czerpać wzorce postępowania i to zarówno od proroków
starotestamentowych, jak i od najwyższego proroka – Jezusa Chrystusa.
Jeśli zdobędzie się na wysiłek intelektualny, może wiele osiągnąć, porównując praktykowane przez siebie sposoby realizacji misji prorockiej z tymi, których opis znajduje się w Piśmie Świętym. W tym miejscu warto
zaznaczyć, że mimo upływu lat sposoby na realizację misji prorockiej
nie uległy aż tak dużym zmianom. Zarówno dawny, jak i współczesny
Franciszek, Historia zbawienia. Spotkanie z członkami Papieskiej Komisji Biblijnej,
dz. cyt., s. 16.
77 Właśnie dlatego, że horyzont Słowa Bożego obejmuje Pismo i rozszerza się poza nie,
aby je dobrze zrozumieć, konieczna jest stała obecność Ducha Świętego, który «doprowadzi […] do całej prawdy» (J 16, 13). Trzeba wejść w nurt wielkiej Tradycji, która dzięki obecności Ducha Świętego i pod kierunkiem magisterium uznała pisma
kanoniczne za słowo Boga skierowane do Jego ludu i nigdy nie przestała ich rozważać i odkrywać ich niewyczerpanych bogactw. Sobór Watykański II potwierdził
to z całkowitą jasnością w konstytucji Dei Verbum: „Wszystko bowiem, co dotyczy
wyjaśniania Pisma, podlega ostatecznie osądowi Kościoła, który od Boga otrzymał
nakaz i posługę strzeżenia i objaśniania Bożego słowa” (Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 12).
78 Por. W. Broński, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat Tradycji i dokumentów urzędu nauczycielskiego Kościoła jako źródła homilii w przepowiadaniu
niedzielnym dla dorosłych „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej Ambony”,
„Resovia Sacra” 7 (2000), s. 153.
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kaznodzieja-prorok ma dbać o rzetelność przekazu wiedzy o życiu i nauczaniu Jezusa, pozostawać wierny Tradycji Kościoła, a przede wszystkim
często i wnikliwie studiować słowo Boże.
1.2.3. Modlitwa siłą kaznodziei-proroka
Jedynym sposobem na nawiązanie i utrzymanie przez kaznodzieję-proroka właściwych relacji z Bogiem jest obcowanie z Nim. Dokonuje się to
przede wszystkim przez kontakt z Jego słowem oraz analizowanie i rozpamiętywanie tego słowa. Ważną sprawą jest też wejście w misterium Boga, co dokonuje się przez modlitwę. Jej szczególnie pożądaną formą jest
liturgia, a zwłaszcza Eucharystia. Bez modlitwy nie jest możliwe spotkanie człowieka ze słowem Bożym. Na modlitwie kaznodzieja otwiera się
na działanie Ducha Świętego, który udziela mu mocy do zwiastowania
słowa79. To właśnie modlitwa jest tym, co wprowadza kaznodzieję-proroka w szczególne relacje z Chrystusem Kapłanem i Prorokiem. Traktuje
o tym dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z roku 2013, w którym czytamy, że prezbiterzy
jako osoby, których powołanie zrodziło się z modlitwy, są powołani do
nieustannego odnawiania własnego życia duchowego. Dbałość o duchową odnowę powinna mieć pierwszeństwo przed wszelkimi innymi działaniami kaznodziei. „Kapłan, właśnie po to, by móc owocnie wypełniać
swoją posługę duszpasterską, powinien wejść w szczególną i głęboką zażyłość z Chrystusem Dobrym Pasterzem, który sam pozostaje głównym
sprawcą każdego działania duszpasterskiego”80 – stwierdza dyrektorium.
Rozwój duchowy prezbitera troszczącego się o własne rozmodlenie
wyraża się między innymi w codziennej, odpowiednio przygotowanej celebracji Eucharystii oraz zadbaniu o właściwe dziękczynienie po jej sprawowaniu. Odzwierciedleniem troski i dbałości o życie duchowe jest też
częsta spowiedź, do której kapłan nawyka już w trakcie formacji seminaryjnej. Owocem rozmodlenia kaznodziei jest gorliwa celebracja liturgii
godzin, do której jest on codziennie zobowiązany, oraz codzienny dobry
rachunek sumienia. Nie bez znaczenia jest znalezienie czasu na medytację,
rozmyślanie nad słowem Bożym, dłuższe chwile milczenia i otwartość na
natchnienia Ducha Świętego. Dla tych ostatnich pomocnym jest zwłaszcza czas rekolekcji i okresowe dni skupienia. Prezbiterzy zachęcani są też
do praktykowania różnych form pobożności maryjnej: różańca, godzinek,
79
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litanii. Specyficznym wyrazem dbałości o osobiste zdrowie duchowe kapłana jest również owocna lektura hagiograficzna.
Wymienione wyżej praktyki przyczyniają się do owocności posługi
kapłańskiej i upodabniania się kapłana do samego Chrystusa, bowiem
„samo upodobnienie się do Chrystusa wymaga od kapłana pielęgnowania klimatu przyjaźni z Panem Jezusem, spotykania się z Nim osobiście
oraz podjęcia służby dla Kościoła, Jego Ciała, i okazywania mu miłości
przez wierne i niestrudzone wypełnianie obowiązków posługi duszpasterskiej”81. Modlitwa jest doskonałą okazją do spotkania z Bogiem. Jest
to wielokrotnie podkreślane w nauczaniu papieskim, gdzie modlitwa stawiana jest wyraźnie na pierwszym miejscu przed inną działalnością duszpasterską kapłanów. Nadany jest jej niemal status gwaranta powodzenia
wszelkich poczynań kapłana. Potwierdzeniem tego są słowa Jana Pawła II, który podkreśla, że „kapłaństwo powinno być głęboko powiązane
z modlitwą – zakorzenione w modlitwie”82. Papież pisze o korzeniach, co
można odczytać jako analogię do drzewa, które jeśli ma zdrowe korzenie, rozwija się prawidłowo. Podobnie i kapłan, który gorliwą modlitwą
karmi swojego ducha i na modlitwie opiera swoją działalność, rozwija się
wewnętrznie i potrafi lepiej służyć powierzonemu sobie ludowi. Modlitwa powinna być łączona z całą pracą kaznodziei w czasie przygotowania
i wygłaszania kazania, podczas wzywania do niej wiernych oraz polecaniu ich Bogu po wygłoszeniu kazania83.
Znaczenie modlitwy w życiu i posłudze kaznodziei-proroka uwypuklone zostało też w przywoływanym już dokumencie Kongregacji ds. Duchowieństwa, gdzie można przeczytać o radości, jaką powinien odczuwać
kaznodzieja należycie troszczący się o swoje życie duchowe. Modlitwa dodaje Bożej mocy, która jest konieczna w dawaniu świadectwa wiary i głoszeniu słowa Bożego84. W tym samym dokumencie mowa jest o prawie
wiernych do kapłana, w którym znajdą oni „człowieka Bożego, doradcę,
pośrednika pokoju, wiernego i roztropnego przyjaciela, pewnego przewodnika, któremu mogliby powierzyć się w najtrudniejszych chwilach
życia, by znaleźć umocnienie i pewność”85. Nietrudno zauważyć, że zapisany fragment dokumentu aprobowanego przez papieża Pawła VI, chociaż w zamyśle autorów odnosi się do szeroko rozumianego życia i posługi
81
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Tamże, 50.
Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1987.
Na temat modlitwy kaznodziei zobacz J. Twardy, Miejsce modlitwy w pracy kaznodziei, „Studia Catholica Podoliae” 2 (2003) z. 2, s. 439–451.
Por. L. A. Drummond, Jak zwiastować Ewangelię?, tłum. Z. Radomski i in., Polski
Kościół Chrześcijan Baptystów, Warszawa 1974, s. 209.
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów, 50.
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kapłańskiej, bardzo mocno koreluje z działaniem kaznodziei-proroka.
Modlitwa, która jest tu przedstawiana jako narzędzie formujące kapłana,
jest znakomitym środkiem do kształtowania prawdziwego kaznodziei-proroka. Podobnie zwrócenie uwagi na wiernych – członków ludu Bożego, do których posłany jest kaznodzieja-prorok, a także użycie wobec
opisywanego kapłana określeń charakteryzujących kaznodzieję-proroka
sprawia, że ranga modlitwy nie podlega dyskusji.
Modlitwa sprawia, że kaznodzieja z szacunkiem i miłością odnosi się do
słuchaczy i poważnie traktuje ich przeżycia i sytuacje życiowe. Chroni ona
także kaznodzieję przed przecenianiem własnych umiejętności, doświadczenia i metod pracy86. Podkreślanym przez papieża Franciszka problemem niektórych współczesnych kaznodziejów jest fakt, że głoszenie słowa
Bożego jest zbyt filozoficzne, a nawet doktrynerskie. Papież podpowiada,
że przekazywanie autentycznej treści objawienia jest możliwe tylko wówczas, gdy kaznodzieja-prorok skupi się na tym, „co mówi Pan”. Jest to konieczne, gdyż dzięki temu kaznodzieja nie będzie przekazywał nowej doktryny ani też własnych myśli. Gwarantem właściwego przekazywania jest
wspomniany już wysiłek intelektualny związany ze studium oraz poprzedzająca je modlitwa otwierająca kaznodzieję-proroka na Bożą prawdę87.
Prorok to ten, który otrzymał objawienie i poznał Boga. W życiu kaznodziei realizuje się to przez poznanie treści Pisma Świętego i poszukiwanie znaków czasu w życiu codziennym. Ta konieczna w życiu proroka znajomość głosu Bożego oznacza dołożenie wszelkich starań, by rozumieć to,
co mówi Bóg. Oprócz poznania intelektualnego, którego wartość w tym
kontekście trudno przecenić, trzeba tu zwrócić uwagę na swego rodzaju
mistyczne wejście w obszar słowa Bożego. Zdaniem Franciszka szansą na
to jest lectio divina, czyli znana w duchowości katolickiej metoda korzystania z tekstów świętych. Skupia ona w sobie zarówno wysiłek człowieka,
jak i wiedzę, a co najistotniejsze – niewątpliwie jest też modlitwą. Poprzez
modlitwę i medytację kaznodzieja czerpie moc i natchnienie od Boga, czego konsekwencją jest szukanie chwały Bożej w głoszonych kazaniach88.
Lectio divina – jak zauważa Franciszek – jest tym, co łączy w sobie modlitewną refleksję nad słowem Bożym z intelektualnym rozpatrywaniem
go. Zdaniem papieża metoda ta to „konkretny sposób wsłuchiwania się w to,
co Pan chce nam powiedzieć w swoim słowie, i otwarcia się, by nas przemienił Jego Duch”89. Dlatego – jak można wywnioskować, analizując naucza86
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Por. J. Twardy, Miejsce modlitwy w pracy kaznodziei, dz. cyt., s. 443–444.
Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 165.
Tamże, 152.
Tamże.
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nie Franciszka – czytanie duchowe powinno być zwyczajnym elementem
życia każdego kaznodziei-proroka, podobnie jak sen czy posiłek. Będzie
ono karmiło jego wnętrze, dodawało mu sił psychicznych i duchowych, podobnie jak posiłek karmi ciało i podtrzymuje tężyznę fizyczną. Modlitwa
i medytacja pomagają kaznodziei stać się autentycznym świadkiem wiary90.
Starając się szczegółowo wytłumaczyć, czym jest metoda lectio divina
i na czym polega jej wartość, papież pisze: „Polega ono na czytaniu Słowa
Bożego w chwilach modlitwy, by ono nas oświeciło i odnowiło”91. Modlitewne czytanie Biblii współgra ze studium, które podejmuje kaznodzieja
celem zrozumienia centralnego przesłania tekstu. Punktem wyjścia czytania duchowego jest jego znaczenie dosłowne i próba zrozumienia tego,
co dane przesłanie mówi o życiu czytającego. Dzięki takiemu podejściu
unika się niebezpieczeństwa nadinterpretacji tekstu, wyczytywania z niego tego, co wygodne, co przystaje do indywidualnych schematów myślowych. „Oznaczałoby to w końcu posługiwanie się czymś świętym dla
własnej korzyści i przekazywanie takiego mętliku ludowi Bożemu. Nie
można nigdy zapominać, że czasem «sam […] szatan podaje się za anioła
światłości»”92 – przestrzega papież. Warunkiem koniecznym właściwego
praktykowania metody lectio divina jest według papieża świadomość własnej ułomności i oddalenie wszelkich rozproszeń.
Pokorne, modlitewne nastawienie na Boże teksty pomaga kaznodziei
w ich pełniejszym zrozumieniu i ułatwia ich przekazanie innym. Jeżeli
90
91
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Por. J. Twardy, Miejsce modlitwy w pracy kaznodziei, dz. cyt., s. 446.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 152. Rozwijając tę myśl i dając szczegółowe podpowiedzi kaznodziei, Franciszek dodaje: „W obecności Bożej,
w spokojnej lekturze tekstu dobrze jest zapytać na przykład: «Panie, co mnie mówi
ten tekst? Co chcesz zmienić w moim życiu przez to przesłanie? Co mnie denerwuje
w tym tekście? Dlaczego mnie to nie interesuje?» albo «Co mi się podoba, co mnie
inspiruje w tym Słowie? Co mnie pociąga? Dlaczego mnie pociąga?». Gdy człowiek
stara się słuchać Pana, pokusy są rzeczą normalną. Jedną z nich jest zwyczajne poczucie się zakłopotanym czy przygnębionym i zamykanie się w sobie. Inną bardzo
częstą pokusą jest myślenie o tym, co dany tekst mówi innym, żeby uniknąć zastosowania go do swojego życia. Zdarza się także, że ktoś zaczyna szukać wymówek,
które pozwoliłyby mu rozwodnić szczególne przesłanie danego tekstu. Innym razem uważamy, że Bóg żąda od nas zbyt poważnej decyzji i że nie jesteśmy w stanie
jej podjąć. Sprawia to, że wiele osób traci radość ze spotkania ze Słowem, ale oznaczałoby to zapominanie, że nikt nie jest bardziej cierpliwy od Boga Ojca, że nikt nie
rozumie i nie potrafi czekać tak jak On. Zachęca On, by uczynić jeden krok naprzód,
ale nie domaga się pełnej odpowiedzi, jeśli jeszcze nie przemierzyliśmy całej drogi
umożliwiającej jej udzielenie. Pragnie jedynie, abyśmy szczerze spojrzeli na nasze
życie i przedstawili Mu je bez zmyślania, abyśmy byli gotowi nadal wzrastać i abyśmy prosili Go o to, czego jeszcze nie zdołaliśmy osiągnąć” (tamże, 152–153).
Tamże, 152.
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kapłan ma mało czasu na przygotowanie kazania, to wówczas modlitwa
jest bardziej potrzebna93. Głębsze zjednoczenie z Bogiem pomaga skuteczniej przekazywać Ewangelię współczesnemu człowiekowi94.
Podsumowując podjęte wyżej rozważania na temat modlitwy w życiu
kaznodziei-proroka, należy raz jeszcze podkreślić, że aby być rzeczywistym prorokiem, trzeba wiedzieć, „co mówi Pan”. Oznacza to, że kaznodzieja-prorok powinien być „człowiekiem Bożym”, który nawiązuje relacje z Bogiem i który z Nim obcuje. Owo obcowanie dokonuje się przez
rozważanie słowa Bożego oraz modlitwę, dzięki której człowiek wchodzi
w obszar transcendencji. Warto także raz jeszcze podkreślić prawdę, że
wzmiankowane wyżej obcowanie ze słowem Bożym nie oznacza tylko
jego intelektualnej znajomości. Oznacza przede wszystkim wchodzenie
w osobowe relacje z Tym, który jest autorem słowa oraz z samym Słowem,
które jest Bogiem. Wynika z tego, że kaznodzieja-prorok to w pierwszym
rzędzie człowiek słowa Bożego i modlitwy. Człowiek jest w stanie zrozumieć słowo Boże dzięki wsparciu modlitewnemu, jeśli jego modlitwa
jest pełna i gdy opiera się na Bożym objawieniu spisanym w dziełach natchnionych. W kaznodziejstwie posoborowym modlitwa wiernych jest
kontynuacją posługi słowa95. W parafii głoszenie słowa powinno być łączone z odmawianiem modlitw w intencji kaznodziejów i słuchaczy96.
1.2.4. Rola świadectwa w posłudze kaznodziei-proroka
Nie ma wątpliwości, że tylko realne spotkanie z Bogiem daje kaznodziei
szansę na to, aby stał się on świadkiem Boga. To rzeczywiste spotkanie
realizowane jest głównie w modlitwie i różnych przeżyciach duchowych
i oznacza wejście w obszar transcendencji. Bez tego osobistego spotkania
bycie autentycznym świadkiem jest niemożliwe. Bez stania się autentycznym świadkiem nierealne staje się prowadzenie życia prawdziwego proroka. Jest to więc kolejny argument potwierdzający konieczność budowania
duchowości odpowiedniej dla kaznodziei proroka-kapłana i zabiegania
o utrzymanie jej właściwego kierunku i jakości97. Kaznodzieja powinien pamiętać, że głoszenie jest związane z dawaniem świadectwa, które
93
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Por. A. Ważyński, Homiletyka, Kraków 1891, s. 183.
Por. J. Twardy, Miejsce modlitwy w pracy kaznodziei, dz. cyt., s. 449.
Por. tamże, s. 448.
Por. S. Żukowski, Znaczenie modlitwy dla kazania, „Przegląd Homiletyczny” 11
(1933), s. 92–102.
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potwierdza prawdziwość głoszonej Ewangelii i wiarygodność samego
kaznodziei98.
Osobiste świadectwo kaznodziei jest ważnym zadaniem związanym
z przepowiadaniem, bo to przez nie realizowana jest funkcja prorocka.
Podstawową zasadą każdego, kto został wezwany do głoszenia słowa Bożego, jest naśladowanie Chrystusa99. Na aspekt ten zwraca uwagę papież
Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini: „Jak nam przypomina św.
Hieronim, przepowiadaniu powinno towarzyszyć świadectwo własnego
życia: «Twoje czyny niech nie zadają kłamu twym słowom, aby nie zdarzyło się tak, że kiedy głosisz nauki w kościele, ktoś skomentuje w duchu: Dlaczego więc ty sam tak nie postępujesz? […] W przypadku kapłana
Chrystusowego umysł i słowo muszą się zgadzać»”100. Świadectwo, które
jest potwierdzeniem mówienia prawdy, stanowi ważny element uwierzytelniający mówcę. Pokazuje on, że sam żyje zgodnie z głoszonymi przez
siebie treściami, a więc de facto jest blisko Boga, od którego te treści pochodzą. Pokazuje siebie samego jako Bożego proroka, którym przecież
jest, będąc kaznodzieją.
Wprowadzanie w czyn tego, co się głosi, jest wyrazem autentycznego
wsłuchiwania się w głos Boga zawarty w Jego słowie oraz rozumienie zawartego w tym słowie przesłania. Papież Franciszek takie funkcjonowanie określa mianem „personalizacji Słowa”101. Komentuje to w następujący sposób: „Jeśli żywe jest pragnienie, abyśmy jako pierwsi słuchali Słowa,
które mamy przepowiadać, przekażemy je w taki czy inny sposób ludowi
Bożemu: «z obfitości serca usta mówią» (Mt 12, 24). Czytania niedzielne
zabrzmią w całym swoim blasku w sercu ludu, jeśli najpierw zabrzmiały
w ten sposób w sercu pasterza”102. I dodaje, że od kapłanów nie żąda się
nieskazitelności, lecz oczekuje się nastawienia na stały zgodny z duchem
Ewangelii wzrost, który przekłada się na ich działalność. Życie Ewangelią na co dzień wiąże się z kolei z tym, że kaznodzieja nie ma wątpliwości
co do miłości Boga, która zaprowadziła Chrystusa aż na krzyż. „W obliczu tak wielkiego piękna wielokrotnie odczuje, że jego życie nie przynosi
mu w pełni chwały, i będzie pragnął szczerze, by lepiej odpowiedzieć na
tak wielką miłość. Ale jeśli nie zatrzyma się na słuchaniu Słowa w postawie szczerego otwarcia, jeśli nie pozwoli, by dotknęło ono jego życia, by je
Por. H. Pagiewski, Kaznodzieja odpowiedzialnym i oddanym bez reszty świadkiem
Chrystusa, „Homo Dei” 47 (1978) nr 3, s. 166–167.
99 Por. T. Lewandowski, Etos kaznodziei, dz. cyt., s. 217.
100 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 60.
101 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 149.
102 Tamże.
98
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zakwestionowało, by go zachęcało, by go zmobilizowało, jeśli nie poświęca czasu, by modlić się Słowem, wtedy stanie się fałszywym prorokiem,
oszustem lub pustym szarlatanem”103.
Przywołane wyżej wypowiedzi papieża pozwalają dojść do wniosku,
że zdaniem Franciszka kaznodzieja to człowiek starający się „personalizować słowo”, co oznacza, że sam próbuje według niego żyć. Co ważne,
autentyczne życie słowem nie dopuszcza wprowadzania żadnych wyjątków czy odstępstw. Wymaga zachowania spójności między mową a czynem, myślą i działaniem. Kaznodzieja jest nie tylko pierwszym odbiorcą
objawionego słowa, ale też własnego przepowiadania. Podejmowanie próby życia według tego, czego sam naucza, jest ważną składową tożsamości
kaznodziei-proroka. „Ktokolwiek chce przepowiadać – pisze papież – najpierw powinien być gotów, by poruszyło go Słowo i by stało się ono rzeczywistością w jego konkretnym życiu”104. Ojciec Święty ma tu na myśli
aktywne głoszenie słowa wyrażające się w przekazywaniu innym owoców osobistej kontemplacji. Pisze też o tym, że skutecznie przepowiadane słowo Boże może niejednokrotnie zranić, ale jest to dobre zranienie –
wskazujące na wrażliwość słuchacza i na skuteczność działania samego
słowa. „Słowo żywe i skuteczne jest jak miecz obosieczny – przenika aż
do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia
i myśli serca (Hbr 4, 12)” – pisze papież, nawiązując do słynnego zdania
z Listu do Hebrajczyków. Z duszpasterskiego punktu widzenia oznacza
to, że autentyczny prorok jest postrzegany przez lud wierny jako świadek.
Współczesny człowiek woli słuchać świadków niż teoretyków, woli autentyczny przykład niż nawet najlepiej przygotowany wykład. Kaznodzieja
ma więc za zadanie głosić prawdę o Bogu znanym sobie samemu, o Bogu bliskim, którego dobrze zna, choć go nie widzi105. W tych słowach jest
także nawiązanie do Evangelii nuntiandi papieża Pawła VI. Przytoczone fragmenty potwierdzają konieczność bycia przez kaznodzieję świadkiem Chrystusa. W tym kontekście oznacza to życie Jego nauką, wcielanie w codzienność przekazywanych przez Niego zasad i nieustanną troskę
o Jego naśladowanie. W kazaniu kaznodzieja daje osobiste świadectwo
i mówi do serc słuchaczy, budząc ich sumienie106.
Innym rodzajem świadectwa jest mówienie o tym, czego się doświadczyło. Nie ma wątpliwości, że z doświadczania dobra rodzi się potrzeba
103
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Tamże, 151.
Tamże, 150.
Por. tamże.
Por. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 776–777.
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świadczenia o nim. Tym bardziej doświadczenie dobrego Boga rodzić powinno chęć świadczenia o Nim. Tego rodzaju świadkiem nie może być ten,
który nie doświadczył Boga. Takie myślenie wynika nie tylko z posłannictwa kaznodziei, ale z naturalnych potrzeb człowieka. Osoba, która rzeczywiście doświadczyła i zinterioryzowała dobre wydarzenie, jest wiarygodnym głosicielem-świadkiem. Łatwiej jest jej też wcielić się w rolę głosiciela
i propagatora tego, co doświadczyła. Zgodnie bowiem z wiedzą wypracowaną przez antropologów naturalna dla człowieka potrzeba prawdy107
uwidacznia się nie tylko w tym, iż jej poszukuje, ale także w tym, że znajdując ją, dzieli się nią. Potrzeba wyrażenia prawdy jest jedną z podstawowych naturalnych potrzeb osoby ludzkiej108. Opinia ta jest bliska tzw.
antropologom informacji, którzy zajmują się między innymi analizami
homiletycznymi. Wyniki ich badań można znaleźć głównie w literaturze
obcojęzycznej, gdyż na gruncie polskim antropologia informacji jest nauką dopiero rozwijającą się109.
Zdaniem papieża Franciszka omawiane tu świadectwo, postrzegane
jako chęć dzielenia się doświadczeniem, jest ważnym aspektem przepowiadania kaznodziejskiego. Głosiciel słowa Bożego to z konieczności swoisty świadek Jezusa. Jest on tym, który Go poznał, a następnie ukazuje adresatom homilii, tym, który o Nim opowiada i przedstawia Go ludowi110.
Takie rozumienie bardzo mocno wpisuje się w treść niniejszego rozdziału opisującego funkcję prorocką kaznodziei. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kaznodzieja ma – zdaniem Franciszka – ukazywać Jezusa.
Zagadnienie to zostanie w szczegółach przeanalizowane przy okazji omawiania miejsca kerygmatu w przepowiadaniu kaznodziejskim. Biorąc zaś
pod uwagę zakorzenioną w Tradycji, uzasadnioną teologicznie tezę, że to
Jezus jest Słowem Boga111, nie można nie dostrzec, że mówienie o Nim
jest zgodne z tym, co było podstawowym zadaniem proroków. Poza tym
107 Por. Jan Paweł II, Encykilka Veritatis splendor, wprowadzenie, 62–64; A. Szostek, Rola prawdy w szukaniu sensu życia, „Summarium” 11–12 (1982–1983), s. 19–22; tenże,
Normatywna moc prawdy, „Roczniki Filozoficzne KUL” 47 (1999) z. 2, s. 283–298;
J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., t. 1, s. 273–341.
108 Por. M. Wyrostkiewicz, Internet i (nie)moralność, Lublin 2015, s. 29–36.
109 C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna II, przeł. M. Falski, Warszawa 2001;
A. Mancwel, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006; Z. Grzegorski, Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej, „Poznańskie Studia Teologiczne” 10 (2001), s. 225–232
110 Por. Franciszek, Odważne świadectwo składane tam, gdzie narodziła się wiara. Przesłanie Papieża do łacińskiego patriarchy Jerozolimy, „L’Osservatore Romano” 2013
nr 12 (358), s. 15.
111 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, 51. 101–104; Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 7–11.
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stojąca u źródeł świadectwa zażyłość kaznodziei ze Słowem-Chrystusem
powstaje i umacnia się poprzez obcowanie ze świętymi tekstami. Bardzo
ważna jest tu rola modlitwy, na co zwracano już uwagę wcześniej. Ostatecznie więc należy stwierdzić, że ten, kto świadczy, jest naprawdę człowiekiem
Bożym, gdyż dokonuje świętych czynności. Należą do nich m.in. lektura
Biblii, medytacja i modlitwa. Takie cechy posiadał właśnie biblijny prorok.
1.3. Formowanie ludu Bożego realizacją funkcji prorockiej
Analizując funkcję prorocką kaznodziei, nie można nie nawiązać do starotestamentowej charakterystyki proroka. W sposób syntetyczny została ona opisana w Katechizmie Kościoła katolickiego, w którym czytamy:
„Przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi.
Przymierza, które będzie wypisane w sercach. Prorocy głoszą radykalne
odkupienie ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności;
zbawienie, które obejmuje wszystkie narody”112. W tym krótkim opisie
wyraźnie uwidacznia się sens działalności proroka. Jest nim sygnalizowane wcześniej formowanie ludu przymierza, który żyje prawem Pana,
uznawanym przez wszystkich członków tego ludu za określające ich tożsamość, gdyż jako wpisane w ich serca stanowi niejako element ich natury. Odbywa się to przez stałe formowanie pojedynczego człowieka, co
jest jednym z istotnych zadań kaznodziei-proroka. Zatem głosiciel słowa
Bożego to człowiek, który przyjmuje słowo Boże i przekazuje je ludowi
w imieniu Boga. Celem tego głoszenia jest prowadzenie ludzi do nawrócenia i wiary oraz budowanie wspólnoty Kościoła113.
1.3.1. Głoszenie prawdy
Od wieków ugruntowana jest w nauce teza, że prawda stanowi wielką,
a zarazem podstawową wartość dla człowieka, jego życia i rozwoju; należy ona do transcendentaliów114. Tworzy właściwe i konieczne otoczenie

112 Katechizm Kościoła katolickiego, 64.
113 Por. G. Siwek, Przepowiadanie słowa Bożego, [w:] Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 149–151.
114 Por. M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin1988, s. 163–177.
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dla życia i rozwoju człowieka115, a nawet jest elementem jego naturalnego
środowiska116. W wypowiedziach papieży również nie brakuje swoistej
pochwały prawdy oraz zachęty do jej szanowania i głoszenia. Szczególnie wiele uwagi poświęcili temu tematowi ci, którzy zasiadali na stolicy
Świętego Piotra po opuszczeniu katedr uniwersyteckich. Warto tu wspomnieć liczne wypowiedzi Benedykta XVI, także te sprzed pontyfikatu117.
Nie można też pominąć bogatej w tym zakresie spuścizny Jana Pawła II,
na czele z encykliką, w której tytuł została wpisana prawda118. Wielokrotnie w literaturze przedmiotu przytaczane są fragmenty homilii Jana Pawła II wygłoszonej w czasie liturgii słowa i skierowanej do środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W dobitnych słowach Ojciec Święty
zachęcał w niej, aby służyć prawdzie, gdyż oznacza to służbę człowiekowi,
społeczeństwu, a w ostateczności także Bogu119. W wypowiedziach wspomnianych tu papieży da się zauważyć powracający systematyczny wykład
mówiący o wartości prawdy. Da się tam znaleźć przesłanie skierowane do
kaznodziejów, które można streścić w wezwaniu: „troszczcie się o prawdę”. Oprócz troski o prawdziwy przekaz Ewangelii, kaznodzieja powinien
zadbać o realizację orędzia zbawienia w życiu słuchaczy120.
Oryginalne spojrzenie na zagadnienie prawdy i jej miejsce w przepowiadaniu kaznodziejskim można znaleźć w nauczaniu Jana XXIII,
a zwłaszcza w jego encyklice Pacem in terris. Ciekawe, a nawet zaskakujące jest to, że podejmując refleksję na temat wartości prawdy w życiu osobistym poszczególnych ludzi oraz w życiu społecznym i w relacjach człowieka do całego świata doczesnego, papież ten wyszedł od zwrócenia uwagi
na konsekwencje jej braku. Nie rozpoczął na przykład od ukazania walorów prawdy i nie zatrzymał się ani na jej metafizycznej, ani praktycznej
wartości, co można by uznać za typowe lub nawet schematyczne podejście. Jan XXIII wskazuje na prawdę jako na fundament właściwego funkcjonowania każdego człowieka, społeczeństwa oraz całego świata. W tym
miejscu można dostrzec podobieństwo do cech przepowiadania proroka
115 Por. A. Szostek, Rola prawdy w szukaniu sensu życia, dz. cyt., s. 19–22; tenże, Normatywna moc prawdy, dz. cyt., s. 283–298; J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., t. 1, s. 273–341.
116 Por. M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej, Lublin 2007, s. 126–132.
117 Por. Benedykt XVI, Poznanie prawdy. Wykłady papieskie, Kraków 2017.
118 Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor.
119 Por. Jan Paweł II, Jeżeli służysz Prawdzie, służysz Wolności, wyzwalaniu człowieka
i Narodu. Homilia do środowiska KUL podczas Liturgii Słowa, „L’Osservatore Romano” 1987 nr 5 (86), s. 13–14.
120 Por. W. Broński, Kontakt homiletyczny, dz. cyt., s. 194.
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biblijnego. Nie robi on żadnych wprowadzeń, nie przygotowuje odbiorcy, ale z całą mocą uderza w sedno sprawy. Ojciec Święty pokazuje efekty
odrzucenia prawdy i nieliczenia się z nią. Przedstawia wygląd świata bez
prawdy. Warto zaznaczyć, że świat ten nie jest wyimaginowany. Wręcz
przeciwnie, to dostrzegany przez papieża obraz świata XX wieku, czyli
świata naznaczonego krwawymi wojnami, z którymi wiążą się wielkie
nieszczęścia i niespełnienia wielu ludzi oraz całych narodów121. Jan XXIII
pisze o świecie z trwającymi konfliktami międzyludzkimi, i to w wymiarze międzynarodowym, oraz o świecie tzw. zimnej wojny.
Rozpoczynając swoją refleksję o prawdzie, Ojciec Święty stwierdza
w encyklice Ad Petri cathedram: „Przyczyną i źródłem wszystkiego zła,
które jakby zatruwa jednostki, ludy i narody i które tak często niepokoi
umysły wielu ludzi, jest nieznajomość prawdy, owszem, nie tylko nieznajomość, lecz niejednokrotnie pogarda i odwracanie się od niej. Tu bowiem
tkwi źródło wszelkiego rodzaju błędów, które przenikają w umysły i wsączają się w struktury społeczeństwa jakby w jego żyły, wszystko krzyżują
z niebezpieczeństwem dla jednostek i dla całego ludzkiego współżycia”122.
Jest to wprowadzenie do ukazania wizji urzędu papieża i powierzonego
mu ludu. Z powyższego wywodu papieskiego można wywnioskować, że
poznanie prawdy i wcielanie jej w życie jest działaniem właściwym. Z tego
stwierdzenia wyłaniają się dwa ważne zadania kaznodziei: nauczać prawdy i przekonywać do życia zgodnego z nią. Jest to spójne z duchem proroków biblijnych. Poprzez głoszenie i aktualizację kerygmatu kaznodzieja
wzywa do wiary i przemiany życia123. Potwierdza też tezę, że nauczanie
prawdy i zachęcanie do życia nią to ważny problem w życiu i działalności
kaznodziei-proroka.
Kontynuując rozważanie nauczania Jana XXIII na temat prawdy, warto zwrócić uwagę na wypowiedź traktującą o tym, że prawda jest wywodzącą się z Bożego planu wartością stałą i niezmienną124. Papież formułuje ją w odniesieniu do działań kaznodziejskich, dzięki którym nastąpić
ma rozwój człowieka. Człowiek zaś zmienia siebie i świat pod wpływem
poznawanej prawdy. Dlatego istotne jest, aby ją odkrywał i kształtował
siebie na jej podstawie. Ważne jest, aby podejmował decyzje w oparciu
o prawdę. Tylko takie wybory będą rzeczywiście służyły jego rozwojowi.

121 Por. Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, 166–169.
122 Jan XXIII, Encyklika Ad Petri cathedram, I (1).
123 Por. W. Broński, Argumentacja jako element warsztatu komunikacyjnego kaznodziei,
„Przegląd Homiletyczny” 5–6 (2001–2002), s. 130.
124 Por. Jan XXIII, Encyklika Ad Petri cathedram, I (1–2).
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Przepowiadanie w swojej istocie ma doprowadzić do spotkania i dialogu
między Bogiem i człowiekiem125.
1.3.2. Pouczanie, upominanie i nakazywanie
Przyjęty przez Jana Pawła II w 1992 roku Katechizm Kościoła katolickiego naucza: „Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem każdego kaznodziei”126. Jak wynika z kontekstu, chodzi tu nie tylko
o przekazywanie kerygmatu, ale o formułowanie zasad moralnych. Realizacja misji prorockiej jest więc nie tylko indykatywna, ale też imperatywna. Upominanie to integralny element misji prorockiej i naturalne zadanie w ramach sprawowania funkcji prorockiej przez kaznodzieję.
Przyglądając się prorockiej funkcji kaznodziei i zwracając uwagę na
wpisane w nią zadanie upominania, nie sposób nie dostrzec merytorycznej łączności pomiędzy tą funkcją a obecnym w języku polskim słowem
„kazanie”. Powszechnie traktowane jest ono jako podstawowa forma działalności kaznodziejskiej. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego kazanie to przemówienie wygłaszane przez duchownego do wiernych w czasie nabożeństwa lub też napisany tekst tego przemówienia127. W języku
potocznym kazanie kojarzone jest z długim i nudnym moralizowaniem,
o czym również można przeczytać w przytoczonym źródle słownikowym.
Widać to choćby w tym, iż oba te słowa są zbudowane na tym samym
rdzeniu. Kazanie jako forma wypowiedzi (rzeczownik) jest sposobem kazania (czasownik). W tym rozumieniu chodzi więc nie tylko o prze-kazanie, ale też roz-kazanie i na-kazanie. „Kazać” to tutaj synonim słowa
„pouczać”128. Nie jest to więc kategoria prośby lub propozycji, ale nakazu – jest to na-kazanie. Trzeba też podkreślić, że nie chodzi tu o jakieś
autorytarne, narzucane z zewnątrz rozstrzygnięcie. Bliższe tej interpretacji są nakazy (na-kazanie, roz-kazanie) płynące z zatroskania o utrzymanie właściwego kierunku działania przez tego, komu się każe. Nakazy
tworzące tożsamość kazania są efektem świadomości sensu i celu życia
tych, którym się nakazuje. To podejście współgra ze starotestamentowym
125 Por. W. Broński, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat doświadczenia życiowego słuchaczy jako źródła homilii w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej Ambony”, „Roczniki Teologiczne”
49 (2002) z. 6, s. 111–128.
126 Katechizm Kościoła katolickiego, 904.
127 Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2006, s. 235.
128 Por. K. Zagórska, Polskie homilie Jana Pawła II – rekonesans badawczy, „Poznańskie
Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 18 (2014) nr 38, s. 57–72.
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opisem kaznodziei jako tego, który głosi przykazania i nawołuje do ich
przestrzegania. Prorokom zależało na nawróceniu narodu wybranego ku
Bogu i zachowywaniu ustanowionych przez Niego praw. Jest to też efekt
przekonania o tym, że postępowanie bez nakazów uniemożliwi wiernym
realizację zbawczego planu i osiągnięcie świętości. Tworzące kazanie nakazy są więc nazwaniem naturalnych wewnętrznych potrzeb słuchaczy129.
Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy owe potrzeby nie zostały przez
nich właściwie rozpoznane lub nazwane. Powodem tego mogą być rozmaite okoliczności i ograniczenia. Nakazy, o których tu mowa, są efektem
właściwego odczytania prawdy. W encyklice Redemptor hominis zostało
wyartykułowane, że posługa prorocka to posługa prawdy130. W tym miejscu ujawnia się ona jako reakcja na działania niezgodne z prawdą, jako
sprzeciw wobec życia w zakłamaniu.
Wyraźne przedstawienie sensu tej funkcji kazania, które można słusznie uznać za podstawową jednostkę działalności kaznodziei-proroka, dobrze obrazuje mająca swoje stałe miejsce w refleksji teologicznej koncepcja
upomnienia braterskiego. Bez wchodzenia w psychologiczno-teologiczne
zawiłości warto zauważyć, iż fundamentem i motywacją tegoż upomnienia jest prawda i troska o człowieka, o mający skutkować zbawieniem jego
właściwy styl życia, który jest nie do osiągnięcia poza prawdą131.
Nie sposób nie dostrzec wyraźnej analogii pomiędzy działaniem
prorockim, w tym wypełnianiem funkcji prorockiej przez kaznodzieję,
a upomnieniem braterskim. Można wręcz stwierdzić, że d z i a ł a n i e
prorockie jest potwierdzonym przez posyłającego
B o g a w e z w a n i e m d o u p o m i n a n i a b r a t e r s k i e g o . Jest to
jednocześnie wzywanie do nakierowanego na zbawienie życia w prawdzie.
Słuszność takiego sformułowania potwierdza akcentowane w kontekście
funkcji prorockiej znaczenie ludu Bożego. Braterskość stojąca u podstaw
analizowanego tu upomnienia i sankcjonująca je podkreśla społeczny charakter misji upominającego. Jest to myśl nawiązująca do misji proroka realizującej się w relacji do ludu, który ze swej natury jest tworem społecznym.
W tym miejscu warto wrócić do zasygnalizowanego nieco wcześniej
problemu kazania jako podstawowej jednostki działania kaznodziei-proroka. W akcentowanych sformułowaniach nie chodzi o odrzucanie słusznego z naukowego punktu widzenia odróżnienia genologicznego homilii od kazania jako rodzajów wypowiedzi kaznodziejskich. Chodzi raczej
129 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae.
130 Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 18–20.
131 Por. M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej, dz. cyt., s. 126–132.
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o zwrócenie uwagi na fakt, że kazanie jest nie tyle alternatywną wobec
homilii formą przepowiadania, co podstawową jednostką, która z natury
jest wbudowana w wewnętrzną strukturę homilii. Wiadomo przecież, że
homilia ma być nie tylko „opowiadaniem o Bogu”, ale wyjaśnianiem słowa i wskazaniem, jak je zaaplikować do życia słuchaczy. Jej integralnym
elementem jest więc pouczanie, czyli na-kazanie. Homilia i kazanie mają
wiele wspólnego. Podstawową różnicą jest moment głoszenia. W związku z tym – na podstawie analiz nauczania ostatnich papieży – trudno jest
wskazać na potrzebę radykalnego odróżniania kazania od homilii.
1.3.3. Wzywanie do nawrócenia
Dokonane wyżej zwrócenie uwagi na zło służy temu, aby pokazać, iż jest ono
niechcianym przez Boga elementem świata. Z tego względu należy je maksymalnie redukować, a nawet w miarę możliwości eliminować. Jednym ze
sposobów dokonywania tego jest upominanie tych, którzy żyją niezgodnie
z prawdą zapisaną w naturze ich oraz świata. Oni potrzebują nawrócenia.
Wzywanie do nawrócenia jest zaś jedną z podstawowych funkcji proroka132.
Kaznodzieja pobudza słuchaczy, by byli otwarci na działanie łaski Bożej133.
Prorocy, chcąc spełnić powierzoną im misję, starają się przekazać
i uświadomić ludziom, jaka jest prawda na ich temat, jaki jest sens i cel
ich egzystencji oraz w jaki sposób można ową prawdę zrealizować w życiu.
Ich zadaniem nie jest jedynie upominanie ludzi i pouczanie ich, choć bywa, że w potocznych wypowiedziach są oni tak oceniani. Ich intencją nie
jest też łamanie czyjejś woli, zmuszanie do działania, które byłoby „miłe
Bogu”. Głównym zadaniem proroka jest zachęcenie słuchaczy do zmiany
życia na lepsze. Zadanie to realizuje różnymi dostępnymi formami wypowiedzi134, w których zachęca do podjęcia życia zgodnego z naturą człowieka będącego członkiem Bożego ludu. Warto podkreślić, że nie chodzi
tu o tworzenie przez proroka jakiejś zewnętrznej struktury społecznej, ale
o wewnętrzną wspólnotę z Bogiem i ludźmi. Wokół autentycznego proroka gromadzą się ludzie, z którymi łączą go te same wartości, te same
przekonania i ten sam cel. Dlatego ważne jest, aby prorok identyfikował
się ze swoją wspólnotą. Jest to równoznaczne z odważnym wyrażaniem
przez proroka potrzeb wspólnoty i ukazywaniem priorytetów oraz celów
132 Por. J. Kudasiewicz, Kaznodzieja jako prorok, dz. cyt., s. 65.
133 Por. J. Twardy, Kaznodziejskie oddziaływanie na sferę wolitywną słuchaczy, „Śląskie
Studia Historyczno-Teologiczne” 40 (2007) z. 2, s. 395.
134 Por. J. Kudasiewicz, Kaznodzieja jako prorok, dz. cyt., s. 66.
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korespondujących ściśle z celami i potrzebami całej wspólnoty. Najważniejszym zadaniem kaznodziei jest dawanie świadectwa o własnej wierze,
a celem przepowiadania jest zbawienie, które dokonuje się przez nawrócenie i wiarę przeżywaną we wspólnocie135.
Ostatecznie więc prorok ma na celu uświadomienie człowiekowi,
kim jest i co stanowi sens jego życia. Przepowiadający pomaga zbudować
osobie, której przepowiada, właściwą hierarchię wartości i ustalić, jakie
w związku z tym powinny być jego priorytety. Mówienie o podobaniu się
Bogu jest więc dużym skrótem myślowym. Ostatecznie chodzi tu o współdziałanie z Bożą łaską (por. Hbr 12, 14–16). Ważne jest skupienie na kwestiach egzystencji nakierowanej na realizację jej najgłębszego celu i sensu. Prorocka funkcja kaznodziei oznacza więc działanie zmierzające do
uświadomienia ludziom, jaka jest ich natura oraz co stanowi sens i cel ich
egzystencji. Mówiąc językiem biblijnym, polega to na udzieleniu pomocy w zrozumieniu przez odbiorców tego prawa, które jest „wpisane w ich
serca”. Chodzi tu o prawo, które winno być przekazywane i wyjaśniane
wspólnocie podczas każdego przepowiadania kaznodziejskiego. Oznacza to także konieczność pouczania, czyli wyjaśniania trudnych sytuacji,
a także jednoznacznego formułowania wniosków o charakterze imperatywów moralnych. W głoszeniu i słuchaniu słowa Bożego ważną funkcję
pełni rachunek sumienia. W oparciu o naświetlone Ewangelią przykazania Boże kaznodzieja motywuje słuchaczy do refleksji nad sobą136.
Wszystko to, co zauważono wyżej, jest zgodnie z katechizmowym
przesłaniem, według którego wzywanie do nawrócenia jest podstawowym zadaniem proroka działającego w historii zbawienia: „Bóg objawił
się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: «Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana,
Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich
swych sił» (Pwt 6, 4–5). Przez proroków Bóg wzywa Izrael i wszystkie narody, by zwróciły się do Niego, Jedynego: «Nawróćcie się do Mnie, by się
zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!… Tak,
przede Mną zegnie się wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać
będzie, mówiąc: ‘Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc’»”137. Szczególnym zadaniem proroka jest więc zwracanie uwagi na zło i mówienie o konieczności odwracania się od niego. Wspomniane wcześniej „oczyszczenie [ludu Bożego] ze wszystkich jego niewierności”138 zakłada nazwanie
135
136
137
138

Por. G. Siwek, Przepowiadanie…, dz. cyt., s. 149–151.
Por. J. Twardy, Rachunek sumienia słuchacza słowa Bożego, dz. cyt., s. 177.
Katechizm Kościoła katolickiego, 201.
Tamże, 64.
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zła po imieniu. Jest to warunek konieczny, by złu móc się przeciwstawić,
ograniczyć je i ostatecznie całkowicie wyeliminować.
Tezy przedstawione wyżej w syntetyczny sposób zostały zaczerpnięte
z Katechizmu Kościoła katolickiego, który stanowi swoiste kompendium
nauczania Kościoła. Przywołanie ich w takiej formie ma na celu jednoznaczne wyartykułowanie zadań i kompetencji proroków. Zestawienie ich
z papieskim nauczaniem pozwala z kolei na weryfikację tezy, iż funkcja
prorocka kaznodziei była przedmiotem troski ostatnich papieży, a co za
tym idzie, była przez nich szeroko opisywana.
Sednem funkcji prorockiej jest przekazywanie ludowi Bożemu tego,
co mówi sam Bóg i nawoływanie do ciągłego nawracania. Szczególnie
mocno jest to widoczne w nauczaniu Jezusa, który jest przecież najważniejszym z proroków. Podobne podejście daje się zauważyć w nauczaniu Jana Pawła II, który z głoszenia królestwa i wzywania do nawrócenia „uczynił” nawet jedną z tajemnic różańcowych. Różaniec jest modlitwą często
odmawianą przez chrześcijan. Można więc powiedzieć, że Ojciec Święty nawiązał w ten sposób do codzienności każdego z nas, do pobożności
chrześcijan. Dał im niejako do rąk gotowe narzędzie, w którym pośrednio
przypomina o realizacji funkcji prorockiej, a więc o głoszeniu królestwa
i wzywaniu do nawrócenia. Zadaniem kaznodziejów jest pomoc ludziom
w dostrzeżeniu, jak Chrystus rodzi się w nich i w wydarzeniach świata
oraz ułatwienie wiernym odpowiedzi na wiarę w Boga, szczególnie wtedy, gdy doświadczenia zdają się wskazywać tylko na Jego nieobecność139.
Benedykt XVI podkreśla, że nawrócenie i głoszenie królestwa to znaki czasu Kościoła140. Głoszone słowo zmienia ludzi, a nawet całe struktury
społeczne141. Lud Boży Nowego Przymierza to Kościół. Jest on ważnym
faktorem dla funkcji heroldycznej, której analiza stanie się treścią kolejnego rozdziału.
1.4. Podsumowanie
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”
(Hbr 1, 1–2). Te słowa Apostoła Narodów pokazują, jak ważną funkcję
139 Por. J. A. Wallace, Przepowiadanie na święta Pańskie, „Przegląd Homiletyczny”
8 (2004), s. 63.
140 Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kraków 2011, s. 35–46.
141 Por. K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005, s. 463.
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w historii zbawienia pełnili biblijni prorocy. Chociaż – jak podkreślają bibliści – wraz ze śmiercią apostołów skończyło się objawienie, a wraz z nim
do historii przeszedł też urząd proroka, to jednak funkcja prorocka trwa
nadal. Jest ona wpisana w posługę kaznodziei – wybranego i namaszczonego przez Boga kapłana. Kaznodzieja zostaje w ten sposób powołany przez Stwórcę do formowania ludu Bożego. Przepowiadanie powinno
opierać się na Biblii, a sama homilia winna mieć cechy dynamicznego dialogu, który toczy się między konkretnym człowiekiem a samym Bogiem.
Treścią dialogu są w tym wypadku potrzeby słuchaczy słowa i ich indywidualna sytuacja życiowa. Głoszący słowo, chcąc je przekazać w sposób
pełny, musi sam dobrze poznać treść i przesłanie słowa. Nie może się to
zamknąć w jednorazowym akcie – przeczytaniu, ale winno być ciągle
zgłębiane i poszerzane dzięki utrzymywaniu bliskiej relacji z trójjedynym Bogiem. Jako że za współcześnie dominujące źródła przepowiadania uznaje się Biblię, Tradycję Kościoła, liturgię oraz dokumenty urzędu
nauczycielskiego Kościoła i doświadczenie słuchaczy, kaznodzieja winien
zadbać o osobisty rozwój w każdym z tych obszarów. Współczesny prorok kształtuje całe społeczności, ale też każdego konkretnego człowieka
osobno poprzez głoszenie prawdy, pouczanie powiązane z upominaniem
oraz wzywanie do nawrócenia. Na kaznodziei spoczywa ten sam obowiązek, który w czasach biblijnych mieli prorocy. Można więc powiedzieć, że
kaznodzieja jest współodpowiedzialny za głoszone przez siebie słowo Boże i przekazywaną Tradycję, której sam jest częścią.
Analizując przywołane wyżej słowa Listu do Hebrajczyków, nie sposób nie dojść do wniosku, że głos proroka, chociaż ważny i konieczny, to
jednak – jak pokazuje historia zbawienia – nie był wystarczający. Uzdolniony przez samego Boga prorok nie był w stanie tak skutecznie pokierować życiem ludzi, by było ono zgodne z Bożą ekonomią – z prawdą
o świecie i człowieku, która została wszczepiona w jego naturę już w akcie stworzenia. Konieczne było posłanie Syna, którego we współczesnym
świecie reprezentuje Kościół. Stanowi on mistyczne Ciało Chrystusa,
a sam Chrystus jest jego Głową. Mając to na uwadze, można sparafrazować przywołany cytat w następujący sposób: wielokrotnie Bóg przemawiał przez proroków, a teraz daje człowiekowi Kościół, z którego powołuje proroków. Jest to taki Kościół, który utożsamia się z Synem Bożym,
a jednocześnie włącza w siebie głosy proroków. Wspólnota-Kościół posyła z kolei swoich heroldów, aby wspólnie z prorokami obwieszczali światu prawdę.
Analizy dotyczące kaznodziei-herolda, mające być treścią kolejnego
rozdziału, jawią się jako konieczne i cenne uzupełnienie tego, co zostało
przedstawione w pierwszym rozdziale niniejszej dysertacji.

2. Funkcja herolda
Współcześni prorocy-kaznodzieje, głosząc słowo Boga, głoszą Jezusa, który tym Słowem jest1. To On – będąc jednocześnie Słowem Boga i samym
Bogiem posyłającym proroka-kaznodzieję – jednoczy lud Boży. Chrystus spaja go jako wspólnotę poprzez nowe przymierze jedności, które
w pełni urzeczywistnia się w Kościele będącym Jego Mistycznym Ciałem2.
Kościół jest jednak nie tylko mistyczną rzeczywistością, ale także zakorzenioną w historii instytucją. Ten sam Kościół nieustannie odradza się
dzięki posłudze kaznodziejów-proroków głoszących słowo Boże. Wzmacnianie i rozszerzanie Kościoła następują zaś dzięki działaniu posyłanych
przez Niego heroldów.
Posługa herolda (keryksa) to kolejna po prorockiej, a przed wychowawczą i ewangelizacyjną podstawowa funkcja, o której w odniesieniu
do kaznodziei wyraźnie mówi nauczanie wszystkich papieży od Vaticanum II. Nawet wówczas, gdy autorzy ci nie akcentują heroldycznych
cech głosicieli słowa Bożego, to z opisu zadań i kompetencji kaznodziejów
można wywnioskować, że chodzi o zwrócenie uwagi na funkcję keryksa3.
Chociaż przyporządkowanie kaznodziei funkcji herolda należy do
klasyki homiletycznej, to jednak nie zawsze bywa jednakowo rozumiane. W tym kontekście pojawiają się nawet kontrowersje. Rozdział poświęcony ukazaniu zawartych w nauczaniu papieży heroldycznych działań
1
2
3

Por. Franciszek, Głosić słowo Boże w mocy Jezusa. Homilia wygłoszona w Domu
Świętej Marty (1 września 2014), „L’Osservatore Romano” 2014 nr 10 (366), s. 33–35.
Por. Franciszek, O programie życia chrześcijan. Rozważanie papieskie podczas modlitwy Anioł Pański (Rzym, 20 stycznia 2019), https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019–01/aniol-panski-franciszek-kana.html (18.03.2019).
Por. J. Swędrowski, Realizm Słowa Bożego, „Collectanea Theologica” 81 (2011) nr 1,
s. 5–16.
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przepowiadającego rozpoczęty zostanie zatem od zdefiniowania słowa
keryks-herold. Mowa będzie tu o heroldzie jako takim oraz o kaznodziei
jako heroldzie. W dalszej jego części opisane zostanie, na czym polega
heroldyczna funkcja kaznodziei. Całość dopełnią rozważania na temat
świątyni jako podstawowego miejsca działalności kaznodziejskiej herolda.
2.1. Antyczno-biblijne korzenie i tożsamość kaznodziei-herolda
Wizja kaznodziei jako herolda (kéryks) nawiązuje do kultury greckiej,
w której od początku zakorzeniona jest tradycja eklezjalna4. Podkreślenie tejże tradycji jest o tyle ważne, że dla kaznodziei-herolda jest ona fundamentem i przestrzenią działania. Mając to na uwadze, można dojść do
wniosku, że ten heroldyczny wymiar posługi kaznodziejskiej jest obecny
od początku pojawienia się jej jako odrębnej aktywności eklezjalnej.
Rozumienie słowa „herold”, do którego nawiązuje i na którym zasadza się opisywana tu funkcja kaznodziei, czerpie swoją treść z greckiego
słowa kéryks. Używane ono było w starożytnej greckiej literaturze, gdzie
określano w ten sposób wysłannika. Mianem keryksa określano tego, kto
został posłany z nowiną przez króla lub inną władzę, głównie państwową5. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wysyłającymi herolda osobami
byli zwierzchnicy instytucji posiadających jakąś władzę i związany z nią
autorytet. W innym wypadku mówiło się po prostu o posłańcu6. Do zadań tak rozumianego herolda należało przede wszystkim jak najwierniejsze przekazanie słów tego, kto go posłał. Polegało to na obwieszczeniu
ludziom podlegającym instytucji bądź władcy informacji ważnych dla
konkretnego urzędu czy dla osoby sprawującej władzę. Były to informacje ważne również dla słuchaczy, choć w drobnych sprawach nie posyłano heroldów7. Obwieszczenie pozwalało kontrolować w pewien sposób
funkcjonowanie społeczeństwa zgodnie z wizją władcy. Nierzadko zobowiązania nakładane przez władcę za pośrednictwem heroldów wynikały
z troski nie tylko o dobro samego władcy, ale też całego ludu, nad którym
sprawował on władzę.

4
5
6
7

Por. W. Przyczyna, Kaznodzieja jako herold, [w:] Sługa Słowa, red. W. Przyczyna,
Kraków 1997, s. 51.
Por. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2006, s. 235.
Por. G. Friedrich, Keryx, [w:] Theological dictionary of the New Testament, ed. G. Kittel, t. 3, Grand Rapids 1984, s. 684.
Por. W. Przyczyna, Kaznodzieja jako herold, dz. cyt., s. 51–53.
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Sprawą nadrzędną w działalności antycznego herolda była jego wierność. Stanowiła ona podstawowy przymiot keryksa. Dotychczasowe badania z zakresu historii i homiletyki mówią w tym kontekście przede
wszystkim o wierności przekazu8. Nie oddaje to jednak w pełni tego, co
na temat wierności herolda-kaznodziei można znaleźć w nauczaniu papieży. W szczególności podkreślają oni wierność posłańca wobec posyłającego. W odniesieniu do heroldycznej funkcji oznacza to wierność kaznodziei wobec Kościoła. Warto to zaakcentować, gdyż teza ta stanowi
nowość w posoborowej refleksji homiletycznej.
Podkreślana przez badaczy, głównie historyków i homiletyków, wierność przekazowi jest charakterystyczna dla antycznego urzędu herolda,
który stanowi punkt odniesienia dla heroldycznego wymiaru działalności kaznodziejskiej. W wymiarze tym wyróżnić można dwie warstwy: treściową i formalną. Pierwsza oznacza wierne przekazywanie słów posyłającego (władcy, króla, zwierzchnika). Polega ono w szczególności na tym,
że słowa władcy podawane są dosłownie i w całości, bez własnych wtrąceń i indywidualnych interpretacji. Wymiar formalny dotyczył sposobu zawiadamiania, czyli dokładnego wykonania instrukcji dołączonej do
orędzia9.
Oczywiste jest to, że w przypadku kaznodziei-herolda chodzi o wierne przekazanie słowa Bożego, czyli obwieszczanie tego, co Bóg chce powiedzieć człowiekowi, a co zostało przez Kościół zebrane i jest przez Niego przechowywane. Opisana wyżej wierność ma być zarówno treściowa,
jak i formalna. Oznacza to więc, że kaznodzieja, który w sposób naturalny wypełnia funkcję heroldyczną, nie może dowolnie wykorzystywać informacji, które posiada. Nie może też przekazywać ich w dowolny sposób
i w dowolnych sytuacjach. Jest on człowiekiem posłanym przez Kościół
do głoszenia słowa, co stanowi centrum jego działalności ekezjalnej10.
Oczywiście słowo Boże może być przekazywane również w sposób pozaformalny, ale wówczas nie jest wypełnianiem urzędu kaznodziejskiego. Przestrzeganie zatwierdzonych przez Kościół przepisów liturgicznych
to odpowiednik formalnego wypełniania urzędu przez kaznodzieję-herolda. Wspomniane przepisy kierują uwagę na liturgię jako przestrzeń
realizacji posługi kaznodziejskiej, czemu zostanie poświęcone specjalne
miejsce w dalszej części niniejszej monografii. Należy stwierdzić, że samo kaznodziejstwo, ze względu na analizowany tu wymiar heroldyczny,
jest obwarowane rozmaitymi przepisami. Nieprzestrzeganie ich oznacza
8
9
10

Por. tamże, s. 52.
Por. tamże, s. 51–54.
Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 1.
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niewypełnienie urzędu kaznodziejskiego, gdyż w posłudze herolda wierność formalna jest tak samo ważna jak treściowa. W odniesieniu do kaznodziei-herolda można powiedzieć, że tylko wówczas należycie spełnia
on funkcję heroldyczną, gdy jest wierny przepisom liturgicznym. Jest to
nie tylko wyraz formalnej wierności treściowej, ale też wierności Kościołowi. Sam Kościół jest tu twórcą, promulgatorem i stróżem przepisów.
Niedopełnienie swoich obowiązków przez starożytnych heroldów wiązało się z surowymi karami i odsunięciem od pełnionej funkcji. W przypadku kaznodziei-herolda brak wierności w głoszeniu słowa
Bożego, brak łączności z Kościołem, za sprawą którego to słowo do niego dotarło i dzięki któremu je zrozumiał, nie oznacza wykluczenia z grona kapłanów. Oznacza jednak brak działania heroldycznego i stawia pod
znakiem zapytania tożsamość kaznodziejską przepowiadającego. Przepowiadający, który nie dba o łączność z Kościołem, nie jest już heroldem.
Może się on okazać świetnym menedżerem lub spikerem, ale nie jest już
kaznodzieją.
Tożsamość kaznodziejską przepowiadającego zaburza też nieprzestrzeganie form przepowiadania zalecanych przez Kościół. Można to nawet nazwać odejściem od Kościoła, który jest jedynym ciałem kompetentnym do określania tej formy11. Mówiąc inaczej: wypełnianie urzędu
kaznodziejskiego wymaga trzymania się treści i zasad (form) głoszenia.
Kaznodzieja, pełniąc funkcję herolda, nie tylko nakazuje wiernym słuchanie go, ale i umacnia w nich przekonanie, że za pośrednictwem Kościoła głosi nowinę pochodzącą od samego Boga. Dodatkowo nakazuje
mówiącemu jednoznaczne przekazanie Objawienia z zachowaniem odpowiedniej formy. Przekazujący niejednokrotnie sam musi znaleźć informację na temat tego, co Kościół proponuje i uznaje za formę właściwą
oraz konieczną do przestrzegania. Kwestia formy dotyczy nie tylko spraw
związanych z odpowiednim głoszeniem, ale też miejscem i strojem dostosowanym do działań kaznodziejskich.
Powyższe refleksje nie pozostawiają wątpliwości co do wartości przestrzegania przez kaznodzieję przepisów eklezjalnych – zwłaszcza tych,
które dotyczą liturgii. Stanowi to jednoznaczny wyraz formalnej wierności treściowej oraz całkowitej wierności Kościołowi. W konsekwencji jest
to warunek, którego spełnienie umożliwia kaznodziei wypełnienie funkcji heroldycznej. Wszystko to pozwala na zaistnienie i utrzymanie tożsamości kaznodziejskiej przemawiającego. Dzięki zachowaniu przepisów
głoszący staje się autentycznym heroldem, a tym samym – rzeczywistym
11

Por. Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1997.
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kaznodzieją. Dla takiego kaznodziei integralnym elementem tożsamości
jest właśnie omawiany tu wymiar heroldyczny.
Powyższe myśli warto pogłębić, zatrzymując się przez chwilę na
definicji słowa herold. Akcentowane powyżej postrzeganie herolda jako wysłannika, który w sposób zgodny z zaleceniami wysyłającego i jak
najwierniej przedstawia treść przesłania, jest charakterystyczne dla opracowań z zakresu nauk teologicznych12. Dokładniejsza analiza rozumienia
słowa herold pokazuje, że w literaturze przedmiotu można się dopatrzyć
swoistej redukcji tego zagadnienia. Zgodnie z encyklopedyczną definicją herold to „wysłannik, urzędnik porządkowy i wywoływacz na dworze władcy, od końca XII w.; organizator turniejów rycerskich i ceremonii
dworskich, znawca herbów”13.
Odnosząc przytoczoną definicję herolda do herolda-kaznodziei, trzeba w nim widzieć nie tylko znawcę Kościoła, liturgii, teologii, ale też animatora życia liturgicznego oraz duszpasterskiego. Znajomość zwyczajów
dworskich, kierowanie oficjalnymi wydarzeniami, a także znajomość herbów oznaczają de facto wiedzę na temat funkcji, stanowisk, kompetencji itd.14 Kaznodzieja-herold, będąc „ustami Kościoła”, co wynika z pierwotnego, klasycznego rozumienia funkcji herolda, nie jest bierny. Stara
się animować sytuacje, w których dzięki znajomości rozmaitych zasad
i umiejętności stosowania ich w praktyce, a także dzięki doświadczeniu
może uaktualniać swoją potencjalną heroldyczną działalność. Jest także osobą troszczącą się o przestrzeganie ceremoniału, czyli tzw. czystość
liturgii. Specjalną uwagę poświęca też obyczajom panującym wśród ludzi
utożsamiających się z Kościołem, którego jest heroldem. Dokonane wyżej rozszerzenie rozumienia funkcji herolda i dostrzeżenie w nim nie tylko wiernego wysłannika, ale też znawcy procedur, jest wyraźną nowością
w homiletyce, a zwrócenie uwagi na to zagadnienie stanowi oryginalny
wynik badań zaprezentowanych w niniejszej monografii.
2.2. Eklezjalne konotacje kaznodziei-herolda
Według stanowiącego swoiste kompendium nauczania eklezjalnego
Katechizmu Kościoła katolickiego kaznodziejstwo, w „którym homilia
12
13
14

Por. J. Bagrowicz, Nauczyciel wiary i herold Słowa, [w:] Księga Jubileuszowa dla
uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, t. 1, red. W. Irek, Wrocław 2012,
s. 61–70.
Por. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2006, s. 234.
Por. tamże, s. 235.
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liturgiczna winna mieć szczególne miejsce”15, stanowi „dla Kościoła podporę i siłę żywotną, a dla synów Kościoła jest utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystego życia duchowego”16. Takie stwierdzenie nie pozostawia wątpliwości, że kaznodziejstwo jest ważnym
wymiarem życia eklezjalnego. Formułując tę myśl nieco inaczej, można
powiedzieć, że posługa kaznodziei jest integralnie związana z działalnością, a nawet tożsamością Kościoła. W szerszym ujęciu można uznać, że
być kaznodzieją to znaczy być człowiekiem Kościoła. Ta teza jest obecna w posoborowym nauczaniu papieży, chociaż nie zawsze w dosłowny
sposób. Kościół jako podmiot przepowiadania czyni to na trzy sposoby.
Pierwszą i podstawową formą jest sam fakt istnienia Kościoła, który jest
znakiem Bożej obecności w świecie, Jego słowem. Drugim sposobem jest
przepowiadanie przez świadectwo świętości swoich członków, którzy poprzez miłość Boga i bliźniego oraz męczeństwo objawiają to, co Bóg czyni w życiu człowieka, gdy ten ufnie powierzy się Jego woli. Trzecią formą
jest nauczanie, czyli głoszenie za pomocą słów17. W czasach Kościoła – jak
nazywa okres po wniebowstąpieniu Benedykt XVI18 – Bóg przekazał Kościołowi funkcję nauczania i wypowiadania się w Jego imieniu. Przede
wszystkim w Kościele działa Duch, dzięki któremu można rozumieć sens
słowa – podkreśla papież w adhortacji Verbum Domini19. Kościół, chociaż odpowiada za przekaz i objaśnianie Objawienia jako całości, to wykonuje to posłannictwo za pośrednictwem konkretnych osób – kaznodziejów, którzy są jego heroldami. Słowo Boże wyjaśniane jest przez ludzi
uzdolnionych do tego za sprawą postawy otwartości na działanie Ducha
Świętego. Jest to ten sam Duch, którym kierował się Chrystus, pełniąc
swój nauczycielski urząd na ziemi i ten sam Duch, którego obiecał swoim
apostołom. Duch, który działa we wcieleniu Słowa w łonie Dziewicy Maryi, mówił przez biblijnych proroków, a teraz wspiera i inspiruje Kościół
w dziele głoszenia słowa Bożego. Kaznodzieja-herold jest więc posłańcem
Kościoła instytucjonalnego zainspirowanym przez Ducha Świętego. Sam
Kościół jest z kolei „pierwszym po Bogu źródłem autorytetu kaznodziei-herolda”20. Akcentowany przez papieża związek kaznodziei z Kościołem
Katechizm Kościoła katolickiego, 132.
Tamże, 131.
Por. T. Lewandowski, Kościelna posługa słowa. Opis terminologii stosowanej w Polsce,
„Studia Włocławskie” 5 (2002), s. 179.
18 Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kraków 2011, s. 35–56.
19 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 15–16.
20 Por. H. Sławiński, Źródła autorytetu kaznodziei, http://formacja.diecezja.tarnow.
pl/2017/03/zrodla-autorytetu-kaznodziei-ks-henryk-slawinski/ (01.03.2019).

15
16
17
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jest oczywisty. Wynika to zarówno z tożsamości kaznodziei, jak i wierności Kościołowi. Pozostawiony przez Chrystusa i stanowiący sens istnienia
Kościoła imperatyw „nauczania wszystkich narodów” (Mt 28, 19), czyli
przekazywania ludziom treści wiary przechowywanej przez Niego, najwyraźniej realizuje się poprzez głoszenie Ewangelii. Głoszenie wszystkim
narodom słowa Bożego dotyczy nie tylko tych, którzy go jeszcze nie usłyszeli, ale także tych, którzy należą do całej wspólnoty Kościoła. W tym
zakresie szczególne miejsce zajmuje właśnie kaznodziejstwo21. Jest ono
kierowane przede wszystkim do tych, którzy uwierzyli i przychodzą na
liturgiczne spotkanie ze swoim Bogiem.
Takie spotkanie człowieka ze słowem dokonuje się w Kościele i za
sprawą ludzi Kościoła, który – jak stwierdza Benedykt XVI w adhortacji
Verbum Domini – jest „domem Słowa”22 . Ten sam papież nazywa Kościół
miejscem, w którym słowo Boże żyje i z którego wychodzi na świat. W podobny sposób o Kościele możemy przeczytać w Kodeksie prawa kanonicznego promulgowanym przez papieża Jana Pawła II w roku 1983: „Kościół,
któremu Chrystus Pan powierzył depozyt wiary, aby z asystencją Ducha
Świętego strzegł święcie prawdy objawionej, wnikliwie badał, wiernie głosił i wykładał, ma obowiązek i wrodzone prawo przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom niezależnie od jakiejkolwiek władzy ludzkiej,
także z zastosowaniem właściwych sobie środków przekazu”23. Przepowiadanie Ewangelii jest zatem obowiązkiem i prawem całego Kościoła.
Prawo kanoniczne mówi w tym kontekście o ius natium (prawie wrodzonym). Chodzi tu o taki rodzaj prawa, które należy do praw niezbywalnych,
stanowiących o tożsamości Kościoła, a zatem niezależnych od jakiejkolwiek władzy ludzkiej. W ten sposób podkreślono, że w przepowiadaniu
słowa Bożego Kościół jest niezależny od władzy świeckiej i nigdy nie może zrezygnować z tej autonomii24.
U podstaw Kościoła leży fakt zbawczego posłannictwa Chrystusa. Ten
fakt chrystusowego nakierowania na zbawienie człowieka określa niejako
genezę Kościoła. Z drugiej strony określa też dynamiczną istotę i misyjny
charakter Kościoła, który „swój początek bierze wedle planu Ojca z posłannictwa Syna i z posłannictwa Ducha Świętego”25. Poprzez posłannictwo Syna i Ducha Świętego Bóg objawił ludzkości siebie samego. Objawił
21
22
23
24
25

Por. A. Lewek, Kaznodziejstwo jako środek zbawienia, „Studia Theologica Varsaviensia” 13 (1975) nr 1, s. 77–110.
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 52.
Kodeks prawa kanonicznego, kan. 747 § 1.
Por. P. Jaroszkiewicz, Życie i dzieło pontyfikatu papieża Pawła VI, „Kaliskie Studia
Teologiczne” 4 (2005).
Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad Gentes divinitus, 2.
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swój boski plan zbawienia ludzi i założył Kościół jako miejsce i środek
kontynuacji oraz aktualizacji swego zbawczego działania wobec ludzkości.
Dzieje się to nieustannie od ponad dwóch tysięcy lat. Tak wtedy, jak i teraz
Chrystus nieprzerwanie działa w Kościele, który wypełnia swoją funkcję przez ludzi, w tym szczególnie przez kaznodziejów. Kościół powstał
i wciąż na nowo rodzi się z nakierowania Osób Boskich na ludzi żyjących
na ziemi. Owa otwartość na ludzi realizowana jest w Kościele i przez Kościół. Z tej Bożej ekonomii wywodzi się nauczający charakter Kościoła.
Jak wynika z powyższych analiz, w których uzasadniono potrzebę
i związek działalności kaznodziejskiej z Kościołem, podstawą posłannictwa kaznodziei jest udział w zbawczym posłannictwie Kościoła. Celem
przepowiadania jest wiara pojmowana jako zawierzenie Bogu i odpowiedź na Jego wezwanie26.
Należy w tym miejscu wskazać na wynikający stąd prymat funkcji
kaznodziejskiej w całokształcie działalności zbawczej Kościoła Chrystusowego. Prymat ten ma swoje teologiczne i eklezjologiczno-pastoralne
uzasadnienie. Każdy kaznodzieja, chcąc należycie spełnić swą funkcję,
winien jasno uświadomić sobie, że kaznodziejstwo jako głoszenie słowa Bożego jest fundamentalną funkcją Kościoła. Myślenie i odczuwanie
z Kościołem są istotnymi czynnikami dobrego głoszenia. Kaznodzieja bowiem głosi wiarę Kościoła, a nie swoją osobistą. Treścią jego nauczania ma
być wiara Kościoła, a nie związane z nią wątpliwości. W związku z tym
wiara Kościoła musi być też wiarą głosiciela27.
Teologiczne uzasadnienie prymatu głoszenia słowa Bożego w całej
działalności Kościoła wynika z faktu, że wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego – fides ex auditu (por. Rz 10, 17). Wiara zaś jest początkiem
i fundamentem procesu zbawienia człowieka. Ta sama wiara jest podstawą życia i egzystencji Kościoła jako wspólnoty wierzących oraz głównym
celem i źródłem istnienia Kościoła. Przepowiadanie słowa Bożego to publiczne głoszenie i wyjaśnianie słowa Bożego, którego celem jest dochodzenie do wiary28. Utwierdzające wiarę głoszenie słowa jest tym samym
celem i źródłem istnienia Kościoła. Oznacza to, że bez kaznodziejstwa
Kościół nie mógłby istnieć.

26
27
28

Por. T. Lewandowski, Kościelna posługa słowa…, dz. cyt., s. 181.
Por. T. Lewandowski, Kazania maryjne kardynała Joachima Meisnera, „Teologia
i Człowiek” 1 (2003), s. 52.
Przepowiadanie słowa Bożego, [w:] Encyklopedia chrześcijańska, red. H. Witczyk,
Kielce 2000, s. 616.
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2.2.1. Współpracownik biskupa
Ważnym dla refleksji homiletycznej dokumentem jest adhortacja apostolska papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi o ewangelizacji w świetle
współczesnym29. Dokument ten potwierdza i uzasadnia przedstawione
wyżej tezy o obowiązku głoszenia słowa Bożego zarówno w wymiarze powszechnym, jak i w wymiarze Kościołów lokalnych, powiązanym z Urzędem Nauczycielskim Piotra30. Obowiązek ten należy do całego Kościoła,
ale jego główny ciężar spoczywa na papieżu, który w wymiarze ziemskim
kieruje Kościołem i odpowiada za wypełnianie Jego misji.
Zagadnienie to zostało szczegółowo przedstawione w prawie kanonicznym. Ogólna zasada o odpowiedzialności całego Kościoła za przepowiadanie została sprecyzowana w kilku miejscach Kodeksu prawa
kanonicznego. Rozróżnia on dwie sprawy. Po pierwsze, kierowanie nauczaniem słowa Bożego, po drugie, wymienia poszczególne grupy Jego
głosicieli. W odniesieniu do całego Kościoła głoszeniem Ewangelii kieruje
papież i kolegium biskupów. W Kościołach partykularnych, czyli w diecezjach, czynią to z kolei biskupi diecezjalni31. Oni to są nie tylko stróżami
i opiekunami w przepowiadaniu słowa Bożego, ale także jego głosicielami. Kodeks prawa kanonicznego stanowi: „Biskup diecezjalny ma obowiązek przedstawiać wiernym i wyjaśniać prawdy wiary, w które należy
wierzyć i stosować w obyczajach, sam często przepowiadając. Powinien
również troszczyć się o to, by pilnie wypełniano przepisy kanonów, dotyczące posługi słowa, zwłaszcza homilii”32. Prawodawca przyznaje tym
samym wszystkim biskupom prawo głoszenia kazań w całym Kościele
bez jakiegokolwiek uprzedniego zezwolenia33. Dopuszczalne są jednak
wyjątki w postaci zakazu biskupa diecezjalnego, który może nie wyrazić
zgody na głoszenie słowa przez konkretną osobę na terenie powierzonej
sobie diecezji.
Warto zaznaczyć, że chociaż główny obowiązek posługi kaznodziejskiej i odpowiedzialność z tego wynikająca ciążą na papieżu, to jednak nie
jest on nigdy sam w jej wypełnianiu. Wszyscy kaznodzieje są biskupimi
współpracownikami w zakresie głoszenia słowa. Wynika to z eklezjologicznej refleksji teologicznej i potwierdzone jest w konkretnych normach
29
30
31
32
33

Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975).
Por. J. Królikowski, Przeżywanie tajemnicy Kościoła we wspólnocie lokalnej, [w:] Kościół lokalny w Kościele Chrystusa, red. R. Kantor, Kraków 2015, s. 50–60.
Por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 756.
Tamże, kan. 386 § 1
Por. tamże, kan. 763
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prawa kanonicznego34. Na mocy święceń i misji kanonicznej kapłan jako
pomocnik biskupa posiada władzę, która czyni go sługą słowa Bożego35.
Związek kaznodziei ze Stolicą Apostolską, a zwłaszcza z osobą następcy św. Piotra mocno podkreśla Jan Paweł I. O ważności tego powiązania
świadczą papieskie dokumenty. Potwierdzeniem takiego punktu widzenia jest przede wszystkim pierwszy z trzech listów apostolskich, który został przygotowany z okazji ustanowienia nowej nuncjatury apostolskiej36.
Papież zaznacza w nim, że powodem takiej decyzji jest przekonanie o potrzebie bliskiej współpracy pomiędzy Stolicą Apostolską z nawet bardzo
odległymi krajami. Oznacza to nie tyle potrzebę kontroli ze strony tego
pierwszego (chociaż i ona jest potrzebna), ile wyraz instytucjonalnego
związku diecezji i każdego z posługujących w niej kapłanów kaznodziei-heroldów z papieżem. Kaznodzieja więc jest nie tylko człowiekiem Kościoła, którego widzialną głową jest papież, ale i heroldem tej instytucji37.
Wizja kaznodziei wynikająca z nauczania Jana Pawła I wyraźnie koresponduje z ideą jego poprzedników, czyli Jana XXIII i Pawła VI. Ten ostatni w przemówieniu skierowanym do biskupów polskich podczas audiencji
generalnej w 1968 roku apelował o zjednoczenie ludu Bożego z kapłanami,
a kapłanów ze Stolicą Apostolską i samym Biskupem Rzymu38.
Analizując zagadnienie łączności kaznodziei z Kościołem, co uwidacznia się w łączności z całą jego hierarchią na czele z papieżem, nie
sposób nie dotknąć obecnego w nauczaniu papieskim problemu posłuszeństwa kapłańskiego. Wyraża ono bowiem bardzo mocno jedność z Kościołem. Mowa tu o istniejącej niejako od wewnątrz jedności istotowej.
Nie chodzi tu o prostą karność, ale o świadomość istnienia związku tożsamościowego pomiędzy kaznodzieją będącym heroldem Kościoła a jego
widzialną głową oraz tymi, którzy z nim najściślej współpracują.
Posłuszeństwo kapłańskie – naucza Jan XXIII – jest zbudowane na
„motywach nadprzyrodzonych. Ukazuje ono prawdę o Kościele i kapłań-

34
35
36
37
38

Por. tamże, kan. 747–833
Por. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 776.
Por. Jan Paweł I, List apostolski Nuntiatura apostolica in Insulis Fisiensibus constituitur (12 września 1978), „Acta Apostolicae Sedis” 70 (1970), s. 759–760.
Por. Jan Paweł I, Przemówienie poprzedzające błogosławieństwo Urbi et Orbi
(27 sierpnia 1978), http://w2.vatican.va/content/john-paul-I/en/messages/documents/hf_jp-i_mes_urbi-et-orbi_27081978.html (18.01.2018).
Por. Paweł VI, Uznanie i radość najwyższego pasterza. Przemówienie do biskupów
polskich podczas audiencji (7 grudnia 1968).

2.2. Eklezjalne konotacje kaznodziei-herolda

71

stwie, a także o ostatecznym celu życia człowieka”39. Warto zaakcentować
to, że w rozumieniu Jana XXIII w posłuszeństwie nie chodzi tylko o uległość wobec przełożonych kościelnych i przyjmowanie ich decyzji. Papież
wyraźnie mówi także o posłuszeństwie wobec magisterium Ecclesiae40.
To ostatnie jest niczym innym jak posłuszeństwem prawdzie, o którym
była mowa podczas refleksji nad funkcją prorocką kaznodziei. Posłuszeństwo kapłańskie, będące posłuszeństwem Urzędowi Nauczycielskiemu,
jest rozumiane jako wpisanie refleksji kaznodziejskiej w nurt nauczania
Kościoła. Wyraża się to bez wątpienia w podejmowaniu tematów proponowanych przez ten urząd, ale nie ogranicza się tylko do tego. Oznacza
przyjmowanie klucza interpretacyjnego proponowanego i akceptowanego przez odpowiednią władzę eklezjalną. W praktyce będzie się to wyrażało między innymi w niepodejmowaniu wątpliwej jakości pseudoegze-

Por. Jan XXIII, Encyklika Sacerdotii nostri primordia, 27–29. Dla lepszego zrozumienia myśli papieża warto przywołać tu nieco dłuższy fragment z jego wypowiedzi:
„Odnośnie do cnoty posłuszeństwa, którą ten święty mąż również promieniował,
niezliczone istnieją świadectwa. Można naprawdę powiedzieć, że wierność wobec
sterników Kościoła, którą przyrzekł w chwili przyjmowania kapłaństwa, i której
stale dotrzymywał niewzruszenie, doprowadziła go do pewnej nieprzerwanej ofiary
z woli przez przeciąg lat czterdziestu. W rzeczy samej przez całe życie gorąco pragnął życia w cieniu na samotni i w milczeniu, a obowiązki pasterskie uważał niejako za zbyt wielki ciężar złożony na jego barki, od którego też usiłował kilkakrotnie
się uwolnić. Lecz jego posłuszeństwo, okazywane Biskupowi, było wprost podziwu
godne. W tym względzie przytoczmy, Czcigodni Bracia, w niniejszej encyklice, niektóre świadectwa: «Już od piętnastego roku życia gorzał pragnieniem życia samotnego, a ponieważ ono pozostało niespełnione, przeto pozbawiony został wszystkiego i wszelkich radości, jakich mógłby był zaznać w swojej sytuacji» (por. tamże,
t. 227, s. 74); lecz «Bóg nie pozwolił urzeczywistnić tego postanowienia. Ten sposób
niewątpliwie Opatrzność Boża obmyśliła, by św. Jan M. Vianney wolę swoją poddawał posłuszeństwu, a nad swoje pragnienia przekładał obowiązki swego urzędu. A w ten sposób nigdy nie uniknął wysiłku zapierania się siebie samego» (por.
tamże, t. 227, s. 39). «Jan M. Vianney, pragnąc całkowicie oddać się posłuszeństwu
wobec swoich zwierzchników, pełnił obowiązki proboszcza w Ars, i na tym stanowisku wytrwał aż do śmierci» (por. tamże, s. 153). To pełne posłuszeństwo wobec
zarządzeń zwierzchników było – należy to podkreślić – całkowicie oparte na motywach nadprzyrodzonych. Uznając mianowicie władzę kościelną i należycie jej ulegając, składał on akt wiary w stosunku do słów Chrystusa Pana, wyrzeczonych do
apostołów: «Kto was słucha, mnie słucha» (Łk 10, 16). By się zaś do zwierzchników
swoich wiernie dostroić, ćwiczył się w habitualnym ujarzmianiu swej woli, bądź podejmując ciężar słuchania spowiedzi św., bądź z taką pomocą spiesząc innym konfratrom w apostolstwie, która przynosiła owoce coraz obfitsze i coraz zbawienniejsze” (tamże, 27–29).
40 Por. tamże, 30.
39
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getycznych działań, ale odwoływaniu się do efektów badań specjalistów
z zakresu nauk biblijnych.
Łącząc posłuszeństwo nauczaniu i decyzjom hierarchów, Jan XXIII
pisze o posłuszeństwie „w pełni integralnym”. Składają się na nie odpowiednie relacje „do doktrynalnego Magisterium Kościoła czy do wskazanych różnych dróg i sposobów apostolstwa, czy wreszcie w stosunku do
karności kościelnej”41. Te właściwe relacje, o których wspomina papież,
oznaczają właśnie zachowanie posłuszeństwa w nauczaniu Kościoła.
Prowadzone tu analizy na temat posłuszeństwa wpisują się w kontekst
refleksji o prawdzie w życiu kaznodziei. Jest to potwierdzenie i uwypuklenie tezy mówiącej, że kaznodzieja za sprawą wierności wobec Kościoła
staje się jego wyznawcą, a chcąc być jego heroldem, musi żyć w zgodności
z prawem kościelnym, które wyraża się w dużej mierze w zależności wobec hierarchii eklezjalnej.
Analizowane tu posłuszeństwo nie może być widziane tylko jako „zewnętrzny” przymiot kaznodziei-herolda. Posłuszeństwo weryfikuje się
w głoszeniu tego, co sugeruje Kościół. Mowa jest tu więc o treściowej wierności kaznodziei-herolda. Chodzi o przyjętą w wolności zgodę na przekazywanie treści, które Kościół wybrał na konkretne dni czy nabożeństwa.
Dodatkowo ważne jest przyjęcie przez kaznodzieję założeń eklezjalnych
i wpisanie ich w kościelne schematy przewodniczenia, wyrażającego się
w przekazywaniu i tłumaczeniu prawd.
Z przytaczanego nauczania papieskiego, zwłaszcza z nauczania Jana XXIII, wyłania się obraz kaznodziei będącego człowiekiem posłusznym Kościołowi w doborze treści. W sposób szczególny wyraża się to
zgodą na akcentowanie prawd objawionych i dawanie im priorytetu
w przekazie homilijnym. Jan Paweł II rozwija ten problem, mówiąc o „posłuszeństwie wiary”, które powinno charakteryzować kapłana42. Tylko
ten, kto jest posłuszny w wierze, czyli rzeczywiście wierzy i ufa Bogu, może być w pełni i autentycznie posłuszny Kościołowi. Jego posłuszeństwo
nie będzie wówczas przymusem, lecz wyrazem miłości. W ten sposób
kapłan przyjmujący w duchu posłuszeństwa dyspozycje Kościoła jawi
się jako miłujący Kościół wysłannik, jako rzeczywisty eklezjalny herold.
Przedłużeniem „posłuszeństwa wiary” jest dla papieża „posłuszeństwo
apostolskie”, którym powinien charakteryzować się każdy współpracownik papieża i biskupów. Posłuszeństwo to włącza kapłana w nurt działalności apostolskiej, która najpełniej wyraża się w będącej podstawowym zadaniem kaznodziei posłudze słowa. Dzięki wykazywanemu przez
41
42

Por. tamże, 31.
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 10.
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kaznodzieję posłuszeństwu w wierze i posłuszeństwu apostolskiemu cała
wspólnota, której posługuje, jest utwierdzana jako żywa część Kościoła43.
Również w ten sposób kaznodzieja uwidacznia się jako rzeczywisty jego
posłaniec, autentyczny herold.
Ważnym efektem posłuszeństwa, który warto zaakcentować, mówiąc
o posłudze kaznodziei, jest umiejętność przemawiania do wspólnoty. Na
mocy sakramentalnego związku z Chrystusem diakon i kapłan mają nie
tylko autorytatywnie głosić słowo Boże, ale przede wszystkim wprowadzać coraz głębiej w naśladowanie świętego życia Zbawiciela44. Zdaniem
Jana Pawła II doświadczenie autentycznego, czyli przyjętego w wolności
i właściwie umotywowanego posłuszeństwa, „pomaga prezbiterowi w wykonywaniu z ewangeliczną przejrzystością powierzonej mu władzy nad ludem Bożym: bez samowładztwa i demagogii. Jedynie ten, kto potrafi dochować posłuszeństwa w Chrystusie, umie wymagać, zgodnie z duchem
Ewangelii, posłuszeństwa od innych”45 – przekonuje papież. Wzorem, do
którego odwołuje się rozkochany w Kościele i dlatego posłuszny Mu kaznodzieja-herold, jest Chrystus. Tak jak Jezus posłany został przez Ojca,
tak kaznodzieja-herold jest posłany przez Kościół46. Wyraźnie wybrzmiało to w cytowanym wyżej fragmencie, ale też przebijało się przez omówioną wcześniej refleksję Jana XXIII. Mając to na uwadze, można stwierdzić,
że nie chodzi tylko o zwykłe wzorowanie się na Chrystusie, lecz pełne
utożsamianie się z Nim w Jego posłuszeństwie wobec Boga Ojca.
Dopełnieniem wartości eklezjalnego posłuszeństwa kaznodziei-herolda jest aspekt wspólnotowotwórczy takiej postawy. Podejmując trud
posłuszeństwa, kaznodzieja potwierdza, że należy do wspólnoty Kościoła, z którą w wolności łączy swoją tożsamość. Potwierdza też, że dla dobra
tej wspólnoty poświęca swoje osobiste zdanie i oddaje się do jej dyspozycji.
Ponadto zostaje niejako zmuszony, aby zająć się konkretnymi kwestiami
wspólnoty, a nie tym, co sam postrzega jako najpilniejsze. „Posłuszeństwo kapłańskie zawiera także wymóg «wspólnotowy»: nie jest posłuszeństwem jednostki, która wchodzi w indywidualną relację z autorytetem,
ale jest głęboko włączone w jedność presbyterium, które jest wezwane do
zgodnej współpracy z biskupem i za jego pośrednictwem z następcą Piotra” – stwierdza Jan Paweł II47.
43
44
45
46
47

Por. tamże, 28.
Por. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 778.
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 28.
Tamże, 21.
Tamże.
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Posłuszeństwo jest przeżywane i realizowane właściwie, gdy „w klimacie stałej dyspozycyjności kapłan pozwala się «pochłonąć» potrzebom
i wymaganiom owczarni”48. Papież podkreśla też, że wymagania te muszą być przez prezbitera selekcjonowane i weryfikowane tak, by nie zaburzyć ich sensowności. „Pozostaje jednak rzeczą bezsprzeczną, że życie
prezbitera całkowicie «wypełnia» głód Ewangelii, wiary, nadziei, miłości
Boga i Jego tajemnicy, który w sposób mniej lub bardziej uświadomiony
jest obecny w powierzonym kapłanowi ludzie Bożym”49. Tylko kapłan-kaznodzieja realizujący swoje powołanie w duchu posłuszeństwa jest w stanie tworzyć prawdziwą wspólnotę Kościoła. Tylko posłuszny Kościołowi
kaznodzieja jest w stanie pełnić urząd jego herolda.
Podsumowując refleksję o posłuszeństwie kościelnego kaznodziei-herolda, warto przywołać jeszcze jedną myśl z tej adhortacji o formacji
kapłanów we współczesnym świecie, której integralną częścią jest działalność kaznodziejska. Jan Paweł II nie ma wątpliwości, że życie w duchu posłuszeństwa wymaga od kapłana życia ascetycznego. Nie może
być zbytnio przywiązany do własnego punktu widzenia czy przemyśleń.
Wspólnota kapłańska, w której żyje, powinna być miejscem, w którym
może rozwijać talenty bez obawy o zawiść czy rywalizację ze strony braci. Z drugiej strony, kierując się solidarnym posłuszeństwem, podejmuje
wespół z braćmi współodpowiedzialność za wyznaczone kierunki działania i dokonywane wybory50. Ta myśl jest swoistym pomostem łączącym
temat posłuszeństwa z zagadnieniem wierności kaznodziei-herolda. Zarówno bowiem posłuszeństwo, jak i owa wierność wymagają wyrzeczenia
się własnych przyzwyczajeń i podjęcia walki z egoizmem. Dzięki temu zapewniona będzie skuteczność działania kaznodziei, a przede wszystkim
zachowana zostanie tożsamość eklezjalnego keryksa.
2.2.3. Budowniczy Mistycznego Ciała Chrystusa
Nie ma wątpliwości, że kaznodzieja-herold to człowiek, którego tożsamość jest związana z tożsamością Kościoła. Było to już niejednokrotnie
podkreślane. Zadania Kościoła są przede wszystkim zadaniami kapłanów, a ci ostatni realizują je m.in. w posłudze kaznodziejskiej, która jest
wpisana w tożsamość Kościoła. W tym kontekście rozumieć należy słowa papieża Pawła VI, który stwierdza: „jesteśmy głęboko przekonani, że
48
49
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Tamże.
Tamże.
Por. tamże.
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Kościół winien w siebie wniknąć, przemyśleć swoją tajemnicę”51. Celem
tej pogłębionej refleksji jest zdobycie kompletnej wiedzy na temat natury
Kościoła, jego misji, pochodzenia i celach działalności. Dzięki Kościołowi
cały świat może poznawać nieprzebrany skarbiec Bożych planów, co wywołuje zainteresowanie u wszystkich jego członków i powinno być przedmiotem troski całej kościelnej hierarchii52. Słowa te są niczym innym jak
wezwaniem do ciągłego pamiętania o tożsamości własnej i Kościoła, od
której ta pierwsza ściśle zależy. Jest to też zachęta do pogłębiania wiedzy
z zakresu teologii oraz doktryny katolickiej. To wszystko stanowi ważne
zadanie kaznodziei-herolda, który w imieniu Kościoła przepowiada ludziom Chrystusa.
Opisywane tu działanie ma jeszcze jeden bardzo szczególny cel. Jest
nim dążenie do tego, aby również poprzez posługę kaznodziei działalność
Kościoła doprowadziła do posługiwania harmonizującego „z pierwotną
myślą swego Założyciela, a z drugiej zaś z właściwym społeczności ludzkiej charakterem, którą Kościół usiłował sobie pozyskać przez głoszenie
Ewangelii zbawienia”53. Zagadnienie posługi wobec społeczeństwa zostanie szczegółowo przeanalizowane nieco dalej.
Wśród zadań, które papież Paweł VI stawia przed kaznodziejami jako
ludźmi Kościoła, jest poznawanie własnej tożsamości. Celem dokładnego
zrozumienia myśli papieskiej, warto przywołać w tym miejscu słowa traktujące o obowiązkach Kościoła, a w szczególności: „stanowcze dążenie do
osiągnięcia jaśniejszej i pełniejszej świadomości samego siebie, zasobu
prawdy, której dziedzicem i stróżem został ustanowiony, oraz zleconego
sobie na tej ziemi zadania”54. Papież zachęca Kościół do osobistej refleksji, która poprzedzić powinna ustanawianie wytycznych postępowania
w stosunku do społeczności ludzkiej. Apeluje o to, by w każdej sytuacji
i w każdym czasie rozeznawać Boże zamiary, poszukiwać światła, nowych
sił i „przypływu radości do wykonania powierzonych zadań”. Wszystko
to służyć ma znalezieniu skutecznych metod pozwalających na owocniejsze stosunki Kościoła ze społecznością ludzką. Sam Kościół przynależy
do tej społeczności, choć odróżnia się od niej właściwymi sobie znamiennymi cechami.
W dalszej części Paweł VI przekonuje, że Kościół powinien „wejrzeć
w siebie”, czyli zastanowić się nad sposobami objawiania ludziom Boga
czy też nad ułatwieniem im religijnego obcowania, które dokonuje się
51
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Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 9.
Por. tamże.
Tamże, 9–10.
Tamże, 10.
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i uzewnętrznia przez Kościół głoszący orędzie zbawienia. Papież podkreśla, że skoro objawienie Boże dokonało się wiele razy i na wiele sposobów na kanwie ludzkich wydarzeń potwierdzonych historyczną wiarygodnością, to tym bardziej wiele dobra może doświadczyć człowiek, który
kieruje się w swym życiu prawem Boskim i współpracuje z Bożą łaską55.
W niezwykły sposób papież przechodzi w parafrazowanych powyżej słowach od czysto ludzkiego wymiaru posługi wspólnocie do wymiaru duchowego, opartego na tajemnicy Bożej łaski. Uważa, że kapłan jako Boży
człowiek, „drugi Chrystus” został wybrany dzięki Bożemu miłosierdziu.
Z tego też względu przez jego życie przepływał strumień szczególnej łaski,
dzięki której kapłan posiada szczególne predyspozycje do sprawowania
Bożych tajemnic wypływających z nieskończonej miłości56.
Z powyższych treści wynika jednoznacznie, że kaznodzieja ma nie
tylko czuć się związany z Kościołem, ale też jednoznacznie to okazywać
i wzmacniać tę więź. Służy temu m.in. wspomniane wcześniej zachowywanie przepisów eklezjalnych. Kaznodzieja powinien uświadamiać słuchaczom ich związki z Kościołem i wzbudzać w nich poczucie utożsamiania się z tą zbawczą, bosko-ludzką instytucją. Nie chodzi tu jednak
tylko o zewnętrzne bądź formalne przejawy łączności z Kościołem, ale
o włączenie do nauczania kaznodziejskiego treści dotyczących tożsamości
Kościoła i katolika. Dopiero w ten sposób kaznodzieja stanie się rzeczywistym heroldem budującym i wzmacniającym Mistyczne Ciało Jezusa.
Dopiero w ten sposób włącza się w zbawczą misję Kościoła.
2.2.4. Formowany i posłany przez Kościół
Po omówieniu teologicznych źródeł działalności kaznodziejskiej, które
bardzo wyraźnie łączą ją z Kościołem, ukazując go jako instytucję posyłającą kaznodzieję-herolda, kontynuować należy dalszą refleksję dotyczącą związku kaznodziei-herolda z Kościołem instytucjonalnym. W tym
miejscu warto wrócić do zasygnalizowanej wcześniej kwestii wierności
Kościołowi i dokonać dopowiedzenia, które wzmocni wcześniejsze tezy.
Warto tu podać uwagę ujednoznaczniającą, a być może wręcz korygującą,
treści powtarzane w tym kontekście w literaturze homiletycznej. Mowa tu
o informacji, że oczywisty i naturalny dla kaznodziei fakt bycia heroldem
oznacza przede wszystkim jego związek z Kościołem, a nie bezpośrednio
55
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Tamże, 18–19.
Por. Paweł VI, Misja kapłana. Rozważanie podczas audiencji generalnej (13 października 1971), [w:] tenże, Trwajcie mocni w wierze, t. 2, Kraków 1974, s. 245–249.
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z samym Bogiem. Ten związek kaznodziei z Bogiem dokonuje się za pośrednictwem Kościoła. Oczywiście nie oznacza to jedynie pośredniego
związku kaznodziei z Bogiem. Taką bezpośrednią łączność kaznodzieja
ma dzięki walorowi prorockiemu, który stanowi integralny element jego tożsamości kaznodziei. Heroldyczna łączność kaznodziei z Kościołem
wyraża się zaś w wierności samemu Kościołowi i głoszonej przez niego
nauce. Przepowiadanie Kościoła uobecnia Boże Objawienie i w ten sposób przekazuje słowa Pana w postaci przystosowanej do mentalności słuchaczy oraz w zastosowaniu do ich potrzeb57.
Problem ten jest złożony. Warto podkreślić raz jeszcze, że nie chodzi w nim o negowanie związku kaznodziei-herolda z Bogiem. Chodzi
jedynie o dosłownie akademickie określenie jego tożsamości. Oczywistą
sprawą jest bezpośredni związek kaznodziei z Bogiem i wypowiadanie się
w Jego imieniu. W takim działaniu jednak uwidacznia się funkcja prorocka kaznodziei. W jego funkcji heroldycznej związek ten nie jest już tak
wyraźnie zauważalny. Kaznodzieja-herold to człowiek Kościoła, a nie Boga. Człowiekiem Boga jest zaś dlatego, że Kościół jest Boży. Heroldyczność
związana jest z instytucją Kościoła. Dlatego ważne jest, aby w działaniu
kaznodziei uwidaczniały się obie te funkcje.
O fakcie, że to Kościół posyła kaznodzieję-herolda, świadczy dokonane wyżej zwrócenie uwagi na wierność związaną z formalną stroną przekazu informacji, z którą herold jest posłany. Bóg bowiem nie narzuca tej
formy – czyni to natomiast Kościół. Bóg pozostawia to urzędowi. Innymi
słowy, Bóg oddaje część kompetencji jurysdykcji kościelnej, która posyła herolda. Herold w tym rozumieniu to nie powołanie, ale rodzaj urzędu
w ramach pewnej większej struktury, która zajmuje się przekazywaniem
informacji.
2.2.5. Forma głoszenia wyrazem łączności z Kościołem
Znawcy homiletyki, mówiąc o znaczeniu formy przekazu, podkreślają, że
w starożytności była ona heroldom narzucana, a sam herold miał obowiązek się jej trzymać58. Chodzi tu o wspomnianą już wcześniej wierność formalną. Wyznaczana ona była przez konkretną instrukcję, którą posyłający dołączał do przekazywanej informacji. Jej celem było „zabezpieczenie
informacji przed sfałszowaniem ze strony herolda, który w tamtych czasach uchodził za człowieka godnego zaufania, ale nierzadko gadatliwego
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Por. T. Lewandowski, Kościelna posługa słowa…, dz. cyt. s. 181.
G. Friedrich, Keryx, dz. cyt., s. 686.
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i skłonnego do przesady”59. Cechy te były więc ważnymi naturalnymi
przymiotami herolda. Można przypuszczać, że warunkiem stania się heroldem była łatwość mówienia i przekazywania informacji. Herold, a więc
i kaznodzieja-herold, to człowiek, który potrafi mówić i wie, jak przyciągnąć i utrzymać uwagę słuchaczy. Te ważne predyspozycje muszą być jednak ograniczane, a w szczególnych przypadkach wręcz blokowane przez
posyłającego. Jeśli jest nim Kościół, to rolę tę pełnią przepisy i normy
liturgiczne, gdyż kaznodzieja działa w obrębie liturgii.
Wierność przepisom liturgicznym oraz innym normom dotyczącym
przepowiadania, którymi Kościół „ogranicza” kaznodzieję, jest wyrazem
wierności formalnej stanowiącej element tożsamości herolda. Nie można
jej jednak ograniczyć do wierności treści przekazu. Nawet jeśli kaznodzieja ma inne zdanie na temat sposobu głoszenia słowa Bożego, to ze względu na zaufanie Kościołowi i chęć pozostania z nim w jedności nie będzie
działał według swojego pomysłu, ale zachowa kościelne przepisy. W ten
sposób potwierdzi, że jest rzeczywistym kaznodzieją-heroldem zachowującym wierność Kościołowi. Łamiąc zaś te przepisy, pozbawi się funkcji
heroldycznej, a jego kaznodziejstwo nie będzie wiarygodne. Jeśli zaś uzna
się, że łamiąc przepisy, przepowiadający niejako odcina się od Kościoła,
wówczas w ogóle nie można mówić o działalności kaznodziejskiej, gdyż
ta może być realizowana jedynie w Kościele. Nawet jeśli przepowiadający
intencjonalnie czuje się związany z Kościołem, to owo oderwanie staje się
faktem i jest naturalnym efektem jego działania.
Jak pokazuje historia, naturalne cechy heroldów były wykorzystywane w ich działalności, ale po uprzednim dostosowaniu ich do potrzeb posyłającego. W przypadku heroldów-kaznodziejów owo dostosowanie nie
odbywa się jedynie za pomocą przepisów wykonawczych, ale poprzez formację kandydata do pełnienia tej funkcji. Formacja ta zaś jest powierzona
Kościołowi60. Jest to potwierdzeniem tezy, że tym, kto posyła herolda-kaznodzieję, jest Kościół przygotowujący go do pełnienia tej posługi.
W kontekście wierności Kościołowi i jego formalnego związku z głoszeniem słowa Bożego należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię.
Chodzi o to, że jedynie w Kościele możliwa jest właściwa interpretacja
tekstów natchnionych. Mocno to akcentuje Benedykt XVI, przypominając „podstawowe kryterium hermeneutyki biblijnej: właściwym miejscem
interpretacji Biblii jest życie Kościoła”61. Tezę tę uznaje za „wymóg samej
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W. Przyczyna, Kaznodzieja jako herold, dz. cyt., s. 52.
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 2–4. 42–69.
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 29.
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natury Pism i tego, w jaki sposób formowały się one w czasie”62. Kończąc
tę refleksję, bardzo mocno stwierdza: „Biblia jest księgą Kościoła, a z jej
immanencji w życiu kościelnym rodzi się również jej prawdziwa hermeneutyka”63. Konsekwencją tego nie może być nic innego jak konkluzja, że
jedynie Kościół ma naturalne predyspozycje do tego, aby wychowywać
i posyłać głosicieli słowa Bożego.
Fakt, że Pismo Święte jest fundamentem przepowiadania kaznodziejskiego, nie ulega wątpliwości. To ono obok Tradycji jest źródłem treści,
które kaznodzieja-herold proklamuje w imieniu Kościoła. Powinien więc
jak najlepiej poznać i zrozumieć treści biblijne. W przepowiadaniu słowa Bożego nie należy zbyt obficie cytować słów Pisma Świętego. Celem
jest przepojenie całego przepowiadania jego duchem, szczególnie duchem
Ewangelii, scenami ewangelicznymi, przypowieściami i podobieństwami64. Mimo bezdyskusyjnej zgody na powyższe stwierdzenia trudno jest
przyjąć za oczywiste i wiążące wskazanie, które można odnaleźć w opracowaniach z zakresu współczesnej homiletyki. Chodzi tu o następujące
słowa: „Droga od tekstu do kazania powinna biec zawsze poprzez egzegezę”65 oraz: „Bez egzegezy kaznodzieja pozostaje często na opisowej warstwie tekstu, «ślizga się» po problemach teologicznych, ledwo ich dotyka,
a nierzadko przeocza w przepowiadaniu to, co istotne i zasadnicze. Kanwą kazania bywają wówczas sprawy uboczne i marginalne”66. Nie można też przyjąć jako pewnika tezy głoszącej, że „egzegeza naukowa i kaznodziejska interpretacja tekstów biblijnych korzystają̨ z tych samych
zasad i metod”67. O ile bowiem nie ma wątpliwości co do zasad, to jednak metody odkrywania przesłania (orędzia, kerygmatu) tekstu są różne dla obu wymienionych interpretatorów. Egzegeta, czyli teolog i specjalista z zakresu nauk biblijnych, ma inny warsztat niż kaznodzieja. Od
tego drugiego trudno bowiem wymagać pracy na tekście oryginalnym
oraz dokładnej znajomości warsztatu egzegetycznego. Przyjmując, iż pogłębiona wiedza na ten temat jest wykorzystana dla odkrywania treści
świętego tekstu, nie można jednak wymagać tego od każdego kaznodziei.
Zgodnie z tym, że jako prorok jest on zobowiązany do odkrywania sensu słów posyłającego go Boga, jest też wezwany do studiowania teologii.
62
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Tamże.
Tamże.
Por. Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972–1979, Kraków 1985, s. 192.
Por. S. Dyk, Zasady interpretacji tekstu biblijnego w praktyce kaznodziejskiej, „Perspectiva, Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 8 (2009) nr 1 (14), s. 99–121.
H. Simon, Przepowiadanie biblijne, [w:] Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red.
J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 68.
S. Dyk, Zasady interpretacji tekstu…, dz. cyt., s. 108.
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W ramach swojej posługi prorok przygląda się odbiorcom i ich życiu, co
jednak nie oznacza wezwania do prowadzenia osobistych badań egzegetycznych. Można wręcz powiedzieć, że jest to niebezpieczne. Kaznodzieja niemający odpowiedniego przygotowania (a ogólne studia teologiczne,
nawet z dość rozbudowanym modułem biblijnym, tego nie są w stanie
zapewnić) mógłby dojść do niewłaściwych wniosków. Nawiązując do doświadczeń historycznych, warto przypomnieć, że właśnie kontrowersje
wokół rozumienia przesłania biblijnego stawały się niejednokrotnie przyczyną herezji68. Praca kaznodziei nad odkryciem sensu tekstu biblijnego
powinna opierać się na wspominanej wcześniej modlitwie i obcowaniu
z Bogiem za pośrednictwem Jego słowa oraz na korzystaniu z materiałów
dostarczanych przez specjalistów. To im należy pozostawić prowadzenie
badań egzegetycznych. Takie stanowisko wobec egzegezy podyktowane
jest troską o prawdziwość badań, dobro Kościoła, a ostatecznie o dobro
każdego człowieka.
W tym kontekście warto podkreślić, że niepoparte kompetencjami
próby prowadzenia pseudoegzegetycznych poszukiwań są zagrożeniem
i wypaczeniem działań kaznodziejskich. Skorzystanie zaś z efektów badań specjalistów pozostających w nurcie Kościoła i upoważnionych przez
niego do tych działań jest wyrazem zaufania i przyjęcia posłannictwa
kaznodziei-herolda.
Powyższe stwierdzenia nie oznaczają w żadnej mierze zachęty do zrezygnowania z wysiłku intelektualnego czy dociekań rozumowych. Są one
niezbędne w przygotowaniu homilii czy kazania, co wyraźnie zostało
stwierdzone w pierwszym rozdziale, kiedy była mowa m.in. o proponowanym przez Franciszka „kulcie prawdy”. W tym miejscu warto też wspomnieć nauczanie Jana XXIII, który zachęcał kaznodziejów do gorliwego
wysiłku intelektualnego i zapewnieniu jasności umysłu, stawiając im za
wzór świętego proboszcza z Ars69. We wszystkich tych przypadkach nie
ma mowy o pracy czysto naukowej. Mowa jest przede wszystkim o pełnym zaufania wejściu w nauczanie Kościoła i przyjęciu podpowiedzi tych,
68
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Por. L. Kołakowski, Herezje, Kraków 2010.
„Św. Jan M. Vianney w każdej chwili gotów był do usług potrzebom dusz. Wyróżniał się jako dobry pasterz […]. Przez całe życie był kaznodzieją i uczył katechizmu.
Powszechnie wiadomo, ile twardej i wytrwałej pracy wkładał w to, by należycie wykonać to zadanie, które Sobór Trydencki nazwał pierwszym i największym obowiązkiem. W studiach bowiem, które odbywał w późniejszym wieku, miał duże trudności i kazania kosztowały go początkowo wiele nieprzespanych nocy. Proboszcz z Ars
pracował nad sobą, by – w miarę otrzymywanych darów – godnie spełnić to wielkie
posłannictwo. Odznaczał się jasnością umysłu i poprawnością sądu” (Jan XXIII, Encyklika Sacerdotii nostri primordia, 76–77).
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którzy dla Niego i w Nim pracują nad zrozumieniem świętych tekstów.
Wspomniana wyżej jasność umysłu kaznodziejów, o którą postuluje papież, jest z jednej strony efektem modlitwy, a z drugiej – efektem studiowania odpowiednich lektur. Zaliczyć do nich należy sprawdzone i pewne
dzieła teologiczne.
W apelu papieża Franciszka nie ma więc mowy o zniechęcaniu do podejmowania własnych aktywności rozumowych, ale jest wezwanie do pokornego uznania swojej niewiedzy i braku kompetencji. Podkreślony jest
też fakt, że chodzi o wykorzystywanie badań pewnych – zatwierdzonych
przez Kościół. Wysiłek intelektualny kaznodziei nie musi sięgać samych
źródeł. Wystarczy, jeśli oprze się o solidny fundament zbudowany przez
biblistów. Kaznodzieja nie musi być egzegetą. Musi być jednak przekazicielem prawdy, którą Kościół poznaje, przechowuje i przekazuje swoim
wiernym. W ten sposób kaznodzieja wypełnia urząd eklezjalnego herolda.
Prawda w naturalny sposób jest skorelowana z pokorą. Oznacza to,
że prawdę może i chce głosić tylko ten, kto jest pokorny. Z drugiej strony
tylko ten, kto pokornie uzna swoją niewystarczalność w pewnych kwestiach, jest w stanie dotrzeć do prawdy. Ta zależność jest swego rodzaju
wyzwaniem dla kaznodziei, który chce stać się heroldem Kościoła70. Co
ważne, posyłając herolda, Kościół nie każe mu szukać orędzia, ale mu je
powierza. Nie każe mu tworzyć nowych prawd, ale daje heroldowi gotowe
prawdy jako dar, którym ma dzielić się z tymi, do których zostaje posłany.
W ramach refleksji nad posłuszeństwem kapłańskim, które z natury
powinno charakteryzować kaznodzieję-herolda, zasygnalizowano już jego wspólnototwórczy aspekt. Wracając do tego zagadnienia w omawianym tu kontekście, warto zauważyć, że samo prawo kanoniczne potwierdza wspólnototwórczy wymiar posługi kaznodziejskiej. Prawo, które
w wielu szczegółowych kwestiach reguluje życie Kościoła, zauważa, że Kościół domaga się od kapłana, aby był świadkiem i głosicielem słowa Bożego, gdyż ono jednoczy i buduje wspólnotę ludu Bożego. Dlatego „na mocy
prawa powszechnego prezbiterzy otrzymują upoważnienie do przepowiadania w całym Kościele”71. Jest to wyraźne wskazanie na jedność Kościoła.
Kaznodzieja, wykonując swój urząd, służy całemu Kościołowi. Działając
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Może się to dokonać tylko w pokorze, która wyraża się w analizowanym wczesnej
posłuszeństwie, ale też w uznaniu braków swojej wiedzy.
Kodeks prawa kanonicznego, kan. 764 i 765. Przedstawiona wyżej zasada jest ogólna.
Dlatego w odróżnieniu od zezwolenia udzielonego biskupom posiada pewne restrykcje wyrażone przez prawodawcę. Są one następujące: (1) potrzebna jest przynajmniej
domyślna zgoda rządcy kościoła lub kaplicy; (2) upoważnienie to może być ograniczone lub odwołane przez kompetentnego ordynariusza zarówno miejsca, jak i zakonnego; (3) prawo partykularne może wprowadzić wymóg wyraźnego zezwolenia;
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zaś poza własną wspólnotą lokalną, łączy tę, do której przemawia, z tą, do
której należy. Jest to więc formalny aspekt jednoczący i wspólnototwórczy
wobec działań kaznodziei-herolda.
Stanowiąca ważny wątek modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa prośba do Ojca o to, aby Jego uczniowie byli jedno (por. J 17, 20–21) jest jednym z poważnych wyzwań dla Kościoła w ciągu ostatnich wieków Jego
istnienia. Kaznodzieja, który – jak już niejednokrotnie podkreślano – ma
moralny i prawny obowiązek troski o Kościół, nie może zostać obojętny
wobec problemu jego jedności. Jedność winna stać się jego wielką troską.
Zadośćuczynienie jej nie może wyrażać się jednak tylko we wskazanych
wyżej kwestiach formalnych. Powinno dotykać spraw merytorycznych,
czyli tych, które w badaniach z zakresu homiletyki wpisuje się w nurt homiletyki materialnej. Inaczej mówiąc, pojednanie wewnątrz Kościoła powinno stać się treścią wypowiedzi kaznodziejskich. Chodzi tu zarówno
o problemy ekumeniczne, jak i o pojednanie międzyludzkie. W tym ostatnim chodzi o pojednanie dokonujące się pomiędzy konkretnymi osobami
należącymi do wspólnoty eklezjalnej – parafii bądź rodziny.
Problem jedności jako materii działań duszpasterskich, a więc i kaznodziejskich, wyraźnie uwidacznia się w nauczaniu ostatnich papieży.
Jedność, o której nauczają papieże, jest wielopłaszczyznowa. Najbardziej
widoczna jest jedność międzyludzka realizująca się na płaszczyźnie życia społecznego, a zwłaszcza międzynarodowego. Jej podstawowym zewnętrznym wyrazem jest pokój między narodami. Drugą płaszczyzną jest
tu jedność chrześcijan.
Kwestia ekumenizmu bardzo mocno leżała na sercu Janowi XXIII.
W swojej programowej encyklice pisał o „jedności, której najwięcej pragniemy i z którą najściślej wiąże się obowiązek pasterski, włożony na Nas
przez Boga: do jedności Kościoła”72. Jan XXIII uważał więc dążenie do
jedności za podstawowy obowiązek następcy świętego Piotra. Postrzegając zaś w posłudze wszystkich duchownych dopełnienie działań papieża i ścisłą współpracę z nim, obowiązek zabiegania o jedność przenosił
na każdego, kto działał i wypowiadał się w imieniu Kościoła. W związku z tym dla Jana XXIII troska o jedność i ekumenizm stanowi ważny
przymiot kaznodziei. Treści ekumeniczne stanowią niezwykle ważną
część przepowiadania homilijnego. Wyraźnie wybrzmiewa to również
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(4) do przepowiadania zakonnikom w ich kościołach lub kaplicach wymagana jest
zgoda kompetentnego przełożonego według ich konstytucji (por. tamże).
Jan XXIII, Encyklika Ad Petri cathedram, cz. 3.
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w nauczaniu Jana Pawła II. Szczególnym wyrazem troski ekumenicznej
tego papieża jest encyklika Ut unum sint73.
Świadomość znaczenia tych tematów dla ostatnich papieży połączona
z akcentowaną wcześniej koniecznością włączania przez kaznodzieję swoich homilii i kazań w treściowy nurt nauczania następcy św. Piotra pociąga za sobą konkretne konsekwencje. W odniesieniu do kaznodziei oznacza to włączenie tematów dotyczących ekumenizmu do przepowiadania.
Nie można jednak tylko do tego ograniczyć projednościowych działań
kaznodziei. Wiedząc, że jest on organizatorem akcji liturgicznych i animatorem życia duchowego wspólnoty, należy w nim widzieć też tego, który będzie budował jedność wspólnoty z nim się modlącej i słuchającej go.
Dlatego troska o nią jest de facto wyrazem zabiegania o Jego tożsamość.
W tym miejscu wyraźnie widać ścisłe powiązanie wszystkich przeanalizowanych wyżej wątków dotyczących posługi kaznodziei będącego eklezjalnym keryksem.
2.3. Kultyczna przestrzeń aktywności kaznodziejskiej
Żywotność Kościoła wyraża się przede wszystkim w sprawowanym przez
niego kulcie. Sprawowanie liturgii to jeden z podstawowych wymiarów
aktywności eklezjalnej74. Kaznodzieja jest mistagogiem, który uwrażliwia
słuchaczy na obecność i działanie Chrystusa w liturgii Kościoła75. Fakt
istnienia liturgii jest potwierdzeniem egzystencji Kościoła. Przytoczone
stwierdzenia zestawione z przedstawionymi wcześniej teologicznymi tezami traktującymi działalność kaznodziejską jako element działalności
kultycznej Kościoła76 pozwalają utwierdzić się w przekonaniu, że podobnie jak cała liturgia, tak i działalność kaznodziei dokonuje się z posłannictwa Kościoła. Kaznodzieja jest heroldem eklezjalnym ze względu na fakt,
że jego aktywność jest elementem działalności kultycznej. Fakt, że kaznodzieja jest człowiekiem Kościoła, uwidacznia się nie tylko w realizacji zadań, o których wspominano wyżej, ale też w osobistej relacji z Chrystusem
będącym Głową Kościoła. Jest to postulowane w niniejszej pracy zespolenie tożsamości przepowiadającego z tożsamością Kościoła. Ta relacja
ujawnia się zaś przede wszystkim dzięki udziałowi kaznodziei w kulcie
73
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Por. Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint (25 maja 1995).
Kult – zespół czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych.
Por. W. Głowa, Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania, Lublin 1999, s. 111–117.
Por. 2.2. Eklezjalne konotacje kaznodziei-herolda.
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Kościoła, widocznym m.in. w prywatnej modlitwie oraz poprzez włączanie przepowiadania w nurt tegoż kultu. Na nieustanną potrzebę modlitwy
zwracał uwagę papież Paweł VI w słowach: „Starajmy się znaleźć wśród
tych, których Jezus uczynił nosicielami zapalonych pochodni: Sint lucernae ardentes in manibus vestris. Nie trzeba czego innego. Modlitwa rozjaśnia życie, utrzymuje w gotowości czujność, rozbudza sumienie”77. Przytoczony fragment można nazwać dowodem na to, że bez praktykowania
modlitwy aktywność kaznodziejska nie może być skutecznie prowadzona.
2.3.1. Funkcja kaznodziei funkcją liturgiczną
Nie przez przypadek przy omawianiu wierności formalnej wspomniano
o potwierdzających ją przepisach liturgicznych, a nie np. o przepisach kaznodziejskich lub homiletycznych. Po Soborze Watykańskim II homilia
stała się podstawowym sposobem głoszenia słowa Bożego w ramach liturgii78. Posługa kaznodziejska realizowana jest m.in. podczas liturgii, a homilia to część liturgii, o czym mówią ostatni papieże, a szczególnie mocno
akcentuje Benedykt XVI. W adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis czytamy, że „homilia jest częścią czynności liturgicznej”79. W Verbum
Domini zaś, powtarzając to stwierdzenie80, papież dodaje: „jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania
i celebrowania słowa Bożego”81. Stwierdzenie „liturgia uprzywilejowaną
przestrzenią słowa Bożego” uznaje za tak istotne, że czyni je tytułem całej
jednej części adhortacji82.
Dokonywane w tym rozdziale podkreślenie związku kaznodziei-herolda z Kościołem, a wręcz uznanie go za herolda eklezjalnego oznacza
nawiązanie do zasad i akcji liturgicznych. Zgodnie z nauczaniem Pawła VI kaznodzieja zawsze działa w łączności z Kościołem i w jego imieniu83.
Wielokrotnie zwracano już uwagę na związek herolda z procedurami i aktywnością posyłającego go Kościoła, co w odniesieniu do posługi kaznodziejskiej rzutuje na tematykę przepowiadania. W sposób naturalny staje
77
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Paweł VI, Duch modlitwy, dz. cyt., s. 511.
Por. W. Przyczyna, Od Synagogi do Kościoła. Idee judaistyczne w chrześcijańskiej homilii, [w:] Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, red. A. Ceglińska, Z. Staszewska, Łódź 2001, t. 1, s. 77–82.
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, 46.
Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 59.
Tamże, 72.
Por. tamże, 52–71.
Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 60.
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się nią nie tylko sama treść przekazywanego komunikatu, ale też Tradycja
Kościoła oraz mistagogia84. Kwestie te stanowią konieczne „dopowiedzenie” do słów Boga jawiących się jako integralna część Objawienia. W całości dopowiedzenie to stanowi komunikat Boga do człowieka, który został
pozyskany i sformułowany przez Kościół. W ten sposób funkcja mistagoga staje się elementem pełnionej przez kaznodzieję funkcji herolda. Eklezjalny keryks to ten, który wprowadza lud Boży w misterium Chrystusa
i Kościoła będącego Jego Mistycznym Ciałem. Wątek mistagogiczny jest
więc integralnym elementem przepowiadania kaznodziejskiego.
Jan Paweł II w liście apostolskim Dominicae cenae uwrażliwiał kapłanów na ich odpowiedzialność za słowo Boże przekazywane w liturgii.
Papież, mówiąc o tej odpowiedzialności, wskazywał, że „nie można zapominać, iż pełna odnowa wciąż jeszcze stawia przed nami szereg wymagań, które wyrażają się w nowej odpowiedzialności za słowo Boże przekazywane liturgicznie”85. Dotyczy ona wykonania konkretnych funkcji
liturgicznych, samego odczytania słowa Bożego czy też śpiewu. Każdy
z tych elementów powinien według papieża odpowiadać pewnym wymogom sztuki. „Zabezpieczając te czynności przed jakąkolwiek sztucznością,
trzeba wyrazić w nich równocześnie taką umiejętność, taką prostotę i zarazem dostojeństwo, ażeby w samym już sposobie czytania czy śpiewania
liturgicznego odzwierciedlił się charakter świętego tekstu”86.
Według papieża analizowane tu wymagania sięgają głębiej – dotyczą
samego usposobienia wewnętrznego, w którym słudzy słowa spełniają
swoje zadanie w zgromadzeniu liturgicznym. Odpowiedzialność ta dotyczy już samego doboru tekstów. Przez uprawnioną do tego władzę kościelną przewidziane są takie wypadki, w których można wybrać czytania lepiej dostosowane do jakiejś szczególnej sytuacji. „Lektura Pisma Świętego
nie może być zastępowana lekturą innych tekstów, choćby nawet posiadały one niewątpliwe walory religijne i moralne”87.
Odpowiedzialność za słowo w czasie liturgii „wyraża się także w starannym przygotowaniu się do przepowiadania. Chodzi o przygotowanie,
które pozwoli przepowiadaniu wpisać się w nurt działań Kościoła zarówno od strony formalnej, jak i materialnej”88.

Por. H. Sławiński, Potrzeba urozmaicenia modelu homilii, „Studia Włocławskie”
11 (2009), s. 90–97.
85 Jan Paweł II, List apostolski Dominicae cenae, 10.
86 Tamże.
87 Tamże.
88 M. Piotrowski, Duchowe dziedzictwo św. Jana Pawła II, Poznań 2014, s. 154.
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O przygotowaniu homilii wprost pisze także Benedykt XVI w adhortacji poświęconej słowu Bożemu w życiu Kościoła89. W tym duchu wymienia najbardziej charakterystyczne braki homilii. Zalicza do nich ogólnikowość, abstrakcyjność, bezużyteczne dywagacje, koncentrację na sobie,
a nie na przekazywanym orędziu90. Papież wskazuje również na potrzebę
solidnego przygotowania się do homilii, zwłaszcza niedzielnych i świątecznych, nie wyłączając oczywiście troski o te codzienne. Rozróżnia przy
tym przygotowanie dalsze, które polega na obcowaniu z Pismem Świętym,
uprawianiu medytacji i modlitwie, oraz przygotowanie bliższe polegające na odnoszeniu do siebie głoszonego słowa. Tak przygotowana homilia
powinna być wygłoszona z właściwym przekonaniem i zauważalną dla
słuchacza pasją. Według Benedykta homilia powinna być przede wszystkim „merytorycznie połączona z liturgią, podczas której jest głoszona”91.
Na podstawie powyższych rozważań możemy stwierdzić, że Benedykt XVI proponuje powrót do soborowej koncepcji homilii. Domaga się,
by traktować ją jako czynność liturgiczną. Uzasadnia to tym, że słowo
i Eucharystia wzajemnie się dopełniają. Eucharystia bowiem urzeczywistnia to, co słowo obwieszcza, a słowo „wyjaśnia i oświeca tajemnicę eucharystyczną”92. Dlatego związek homilii z Eucharystią nie może ograniczać się tylko do czytań, ale powinien obejmować całość jej sprawowania.
Homilia ma służyć owocnemu sprawowaniu Eucharystii, czyli pomagać
w zrozumieniu słowa Bożego, aktualizować przesłanie Pisma Świętego,
ułatwiać zrozumienie sprawowanej tajemnicy, przygotować do wyznania
wiary, modlitwy powszechnej i liturgii eucharystycznej. Słowo Boże proklamowane z lekcjonarza i wyjaśnione w homilii prowadzi zawsze do ofiary przymierza i uczty łaski, czyli do Eucharystii93. Dlatego też w adhortacji Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji
Kościoła, papież nie omieszkał prosić duchownych, by głoszone słowo

89
90

91
92
93

Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 59.
Por. tamże. Na problemy te zwraca też uwagę Gerard Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Kraków 2007,
s. 73: „Wydaje się, że ta ostatnia wada staje się coraz powszechniejsza. Coraz częściej
bowiem w homiliach pojawia się coś, co można nazwać «duchowym obnażaniem
się», czyli opowiadaniem o sobie, o swoich podróżach, doświadczeniach, przygodach, przyjaźniach itp. W takim przypadku może komuś zrodzić się wątpliwość, czy
kaznodziei naprawdę zależy na ukazywaniu Chrystusa w głoszonej homilii, czy na
własnym zabłyśnięciu przed słuchaczami”.
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 59.
Tamże, 55.
Por. G. Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania…, dz. cyt., s. 55–56.
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Boże było „ściśle powiązane z celebracją sakramentalną i z życiem wspólnoty, tak by stało się ono rzeczywistym wsparciem dla życia Kościoła”94.
2.3.2. Świątynia podstawowym miejscem
działalności kaznodziejskiej
Wcześniejsze rozważania akcentowały prawdę, że działanie kaznodziei-herolda zawsze dokonuje się w ramach Kościoła i w Jego imieniu. Jednak
na tym nie kończy się związek herolda z posyłającą go instytucją. Wyraża
się on także w podejmowaniu działalności kaznodziejskiej w miejscu należącym do Kościoła.
Analiza dokumentów zawierających przesłanie Jana Pawła I pokazuje,
że dla kaznodziei ważna jest nie tylko łączność z Kościołem jako instytucją i wspólnotą Boga z ludźmi, ale też miejsce przepowiadania95. Ta pierwsza kwestia jest oczywiście priorytetowa. Łączy się jednak ściśle z drugą
i w niemałym stopniu w niej się ujawnia. Z nauczania papieskiego wyraźnie wynika, że kaznodzieja to człowiek, który ma świadomość, czyją naukę głosi, tzn. czyim jest heroldem, a wcześniej prorokiem. Ważne dla niego jest jednak i to, do kogo przemawia i w jakim miejscu to czyni. W tej
ostatniej kwestii chodzi nie o jakieś znaczenie przenośne, ale o miejsce rozumiane fizycznie, czyli o świątynię. Miejscem działania kaznodziei jest
świątynia, czyli dom Boga oraz tych, którzy tworzą z Nim wspólnotę. To
budowla poświęcona Bogu i oddana Kościołowi, aby tam sprawował kult.
Podkreślanie związku z kościołem-budowlą pokazuje głęboki związek kaznodziei z Kościołem-instytucją.
Z teologicznego punktu widzenia miejsce postrzegane jako przestrzeń
fizyczna ma duże znaczenie. Widać to wyraźnie w promulgowanym przez
Jana Pawła II96 Kodeksie prawa kanonicznego, gdzie zapisano: „Miejscami
świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego
lub na grzebanie wiernych”97. Powołanie na Kodeks prawa kanonicznego
94
95

96
97

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, 46.
Por. Jan Paweł I, List apostolski Sacra dioecesis Placentinae aedes Beatae Virgini Mariae sub titulo «a Consolatione» vel etiam «a Sancto Marco» dicata legitime attollitur
ad condicionem dignitatemque Basilicae Minoris (1 września 1978), „Acta Apostolicae Sedis” 70 (1970), s. 758–759; tenże, Letter to Mons. Aufderbeck, http://w2.vatican.
va/content/john-paul-i/en/letters/documents/hf_jp-i_let_28091978_mons-aufderbeck.html (14.01.2018).
Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sacrade disciplinae leges (25 stycznia 1983).
Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1214.
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właśnie w tym, a nie innym miejscu nie jest przypadkowe. Dokument ten,
a konkretnie jego właściwa treść traktująca o tożsamości Kościoła, od początku stanowił troskę przywoływanego wyżej Jana Pawła I98. Z zapisów
kodeksowych wynika między innymi, że kościół jest podstawowym miejscem działania kaznodziei i „oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla
kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania
w niej kultu, zwłaszcza publicznego”99. Ten sam kościół jest zewnętrznym
potwierdzeniem jego przynależności do wspólnoty eklezjalnej, na co już
zwrócono uwagę wcześniej.
Oba wspomniane wyżej nawiązujące do budowli kościelnej dokumenty wskazują na wartość liturgii w życiu Kościoła. Świątynia bowiem
jest dla wierzących przede wszystkim miejscem kultu. W odniesieniu do
posługi kaznodziei oznacza to jednoznaczny związek jego działalności
z kultem, a zwłaszcza z liturgią.
2.4. Podsumowanie
Podsumowując wątek kaznodziei-herolda warto podkreślić, że misja głoszenia słowa Bożego została powierzona nie pojedynczej, konkretnej osobie, lecz całemu Kościołowi. To on jest oficjalnym podmiotem kaznodziejstwa. To on posyła kaznodziejów, aby w jego imieniu wypełniali mandat
dany mu przez Boga, aby działali w łączności z nim, czyli byli Jego heroldami. Osoba kaznodziei jest więc tylko elementem składowym, łącznikiem realizującym posługę słowa w Kościele. Dzięki darom, którymi
wybrany człowiek jest obdarowywany w sakramencie kapłaństwa, skutecznie realizowane jest jego heroldyczne powołanie. Na wzór najwyższego Kapłana – Jezusa Chrystusa – kapłan jest szczególnie uzdolniony do
głoszenia słowa wszędzie tam, gdzie zostaje posłany. Nie można go więc
nazwać samokształtującym się czy samoistnym podmiotem kaznodziejstwa, gdyż dar głoszenia jest mu dany od samego Boga. Kapłańskiej posłudze słowa musi nieustannie towarzyszyć świadomość własnej małości
98

99

Jan Paweł I, Przemówienie poprzedzające błogosławieństwo Urbi et Orbi (27 sierpnia 1978): „integram servare volumus magnam disciplinam Ecclesiae in vita sacerdotum ac fidelium, quam ipsa eius historia, experientia locupletata, per saecula demonstravit exemplis sanctitatis et perfectionis heroicae, quod attinet sive ad
exercitationem virtutum evangelicarum sive ad ministerium pauperum, humilium
inermium; ad hanc rem quod spectat, promovebimus recognitionem Codicis Iuris
Canonici, traditionis sive orientalis sive latinae, eo consilio, ut interiori rationi vitali
sanctae libertatis filiorum Dei soliditas compaginum iuridicarum praebeatur”.
Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1214.
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i pokora w działaniu opierającym się na ścisłej łączności z Kościołem. Jeśli
brakuje tej łączności, nie można mówić o posłudze kaznodziei. Oznacza
to więc, że kaznodzieja albo jest eklezjalnym keryksem, albo wcale nie
jest kaznodzieją.

3. Funkcja wychowawcza kaznodziei
Trzecią funkcją kaznodziei, która wyraźnie uwidacznia się w nauczaniu
papieży od czasu Soboru Watykańskiego II, jest funkcja wychowawcza.
Różni się ona od tych, które zostały omówione we wcześniejszych rozdziałach. Poprzednio akcentowano bowiem relacje kaznodziei z Bogiem
i Jego Kościołem. W tym miejscu podkreślany będzie stosunek przemawiającego do tych, których on naucza, by ich wychować, czyli uformować.
Omawiana w tej części pracy wychowawcza funkcja kaznodziei jest
ważnym i koniecznym dopełnieniem dwóch poprzednio przeanalizowanych. Zwrócenie na nią uwagi pokazuje, że w posłudze kaznodziejskiej
nie chodzi tylko o to, aby przemawiać do ludu w imieniu Boga – na co
wskazano w funkcji prorockiej. Nie należy też poprzestać wyłącznie na
budowaniu świadomości Kościoła – co akcentowano w funkcji keryksa.
W posłudze kaznodziejskiej trzeba też zwracać się do konkretnego człowieka. Posyłanie kaznodziejów jest wyrazem tego, że nowy lud Boży, Kościół, „stale szuka dróg, ażeby tę tajemnicę swojego Mistrza i Pana przybliżać ludzkości: ludom, narodom, coraz to nowym pokoleniom, każdemu
człowiekowi” – zaznacza Jan Paweł II w swojej encyklice programowej1.
„Skoncentrowanie się na człowieku stanowi podkreślenie prawdy, że to on
jest zasadniczą drogą Kościoła, drogą jego codziennego życia i doświadczenia, posłannictwa i trudów”2. W słowach tych wyraźnie podkreślony
zostaje człowiek jako najdoskonalsze z Bożych stworzeń, któremu należy się specjalna uwaga i nad którym należy roztaczać szczególną troskę.
Wychowanie oznacza zwrócenie uwagi na konkretnego człowieka
i wejście z nim w dialog, którego efektem ma być wspólnota – communio
1
2

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 7.
Tamże, 14.
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personarum. Historia zbawienia pokazuje komunikację Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, która trwa nieprzerwanie w Kościele i urzeczywistnia się m.in. w przepowiadaniu. Głównym głosicielem nie jest
człowiek, ale Duch Święty, kaznodzieja zaś jest Jego sługą3. Wejście w realny dialog i stworzenie oraz utrzymanie wspólnoty stanowią sedno funkcji
wychowawczej kaznodziei. Do zrealizowania tego zadania nie wystarczy
właściwe podejście w zakresie budowania wspólnotowych relacji od strony formalnej. Kwestią podstawową jest tu treść przepowiadania. Zgodnie z tym, o czym była mowa w przywołanym wyżej papieskim tekście,
powinna ona dotyczyć osoby ludzkiej i odnosić się zarówno do jej życia
osobistego jak i społecznego. Zagadnienia związane z dialogiem, który
prowadzi do wychowania, porusza fundamentalne kwestie osobiste i kluczowe zagadnienia społeczne, są treścią trzeciego rozdziału niniejszego
opracowania.
3.1. Od dialogu do wychowania
Dialog, który jest podstawowym narzędziem wychowania, w potocznym
rozumieniu utożsamiany jest najczęściej z rozmową. Jest on przeciwieństwem monologu, czyli dłuższej wypowiedzi pojedynczej osoby. Dialog
może przebiegać między dwiema lub więcej osobami w sposób łagodny, pokojowy lub też burzliwy i wrogi. Nawiązywanie dialogu związane
jest z koniecznością powzięcia jakiejś decyzji, przedyskutowania rozwiązań, znalezienia optymalnej drogi, wypracowania kompromisu między
stronami, które reprezentują odmienne poglądy. W nieustannym dialogu
z Bogiem dokonuje się pełnienie Bożego posłannictwa4. Według papieża
Polaka „dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób
wymianą darów”5. Dobrze, gdy dialog służy budowaniu jedności w większej grupie: wspólnocie, szkole, parafii, kościele. Do postawy otwartej
na pokojowy dialog nawołują wszyscy następcy św. Piotra zatroskani

3
4

5

Por. W. Przyczyna, H. Sławiński, Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość, „Przegląd Homiletyczny” 9 (2005), s. 138.
Por. J. Twardy, Miejsce modlitwy w pracy kaznodziei, dz. cyt., s. 440; H. Zimoń, Dialog międzyreligijny, Lublin 2004 (Studia Religiologiczne, 6); S. Adamczyk, B. Surdykowska, M. Szymański, Przewodnik po dialogu społecznym, Warszawa 2018; Ł. Kamykowski, Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań, Kraków 2008; tenże, Pojęcie
dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku, Kraków
2003.
Jan Paweł II, Encyklika, Ut unum sint, 28.
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o narody pozostające w konfliktach zbrojnych lub w stanie nieustającej
wojny domowej.
Jan Paweł II nazywany jest przez różne środowiska „papieżem dialogu”
ze względu na wielką troskę o jedność wszystkich chrześcijan na całym
świecie. W encyklice Redemptoris missio pisze on o roli dialogu w kształtowaniu świadomości Kościoła: „Świadomość – czy raczej samoświadomość Kościoła – kształtuje się w dialogu, który zanim stanie się rozmową,
musi naprzód być skierowaniem własnej uwagi w stronę „drugiego”, tego
właśnie z kim mamy rozmawiać”6. Kościół musi więc pozostawać otwartym na swoich członków, interesować się ich losem, pochylać się nad ich
problemami, czyli zwracać się ku swoim członkom.
W dotyczącej wychowania literaturze homiletycznej podkreślana jest
kwestia dialogu, który w filozofii rozumiany jest jako ustna lub spisana
wymiana zdań, myśli, poglądów, argumentów dokonująca się pomiędzy
osobami lub w świadomości jednej tylko osoby, mająca na celu poznanie
prawdy lub przekazanie jej drugiemu człowiekowi, stworzenie międzyosobowej więzi lub przestrzeni dla wspólnego działania7.
Czytając klasyczne opracowania8, można dojść do wniosku, że dialog
jest sednem wychowania, które polega na wchodzeniu w relacje. I chociaż
trudno odmówić słuszności przekonaniu, że jest on ważnym narzędziem
wychowania, a więc i jego wyrazem, to jednak ograniczanie tego złożonego procesu do rozmowy jest podejściem niepełnym. Ważne są płaszczyzny wychowawcze, na których ten proces dialogowania może przebiegać.
Dialog w odniesieniu do kaznodziei można analizować na linii Bóg–
człowiek lub człowiek–człowiek. Kaznodzieja, który stara się być otwarty
na Boże znaki, dialoguje w pewien sposób z tym, który go posłał. Kaznodzieja, który w modlitwie osobistej przedstawia Bogu swoje codzienne sprawy, daje też świadectwo pokory. Jest on świadomy, że bez niezachwianej wiary w Bożą pomoc niewiele może zdziałać. Dialog na linii
6
7

8

Jan Paweł II, Encyklika, Redemptoris Mater, 51.
Por. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2006, s. 234; Ł. Kamykowski,
O apelu o komunię i dialog w „Novo millennio ineunte”. Czy i jak został on podjęty?,
[w:] Oblicza dialogu, Kraków 2014, s. 31–53; P. Studnicki, Dialog jako wartość, Kraków 2017; U. Kusio, Dialog w komunikacji międzykulturowej: ideały a rzeczywistość,
Lublin 2011; A. Zwoliński, Dialog powinnością człowieka wierzącego, [w:] Dialog czy
monolog grupowy: Jan Paweł II w poszukiwaniu drogi dialogu ze światem demokracji,
Kraków 2014, s. 18–58, D. Stachowiak, Dialog w formacji kapłańskiej, Kraków 2013.
Za mistrza sztuki dialogu tradycyjnie uznaje się Sokratesa, dla którego dialog z drugim człowiekiem prowadzony w celu odkrycia prawdy ukrytej w zakamarkach duszy (umysłu) stał się życiową pasją – por. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2002; M. Żarecka, Dialog, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herburt,
Lublin 1997, s. 114–115; M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, Kraków 2001.
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Bóg–człowiek w odniesieniu do kaznodziei jest o tyle ważny, że nie pozwala mu na stawianie siebie w roli autokraty. Kaznodzieja-wychowawca
powinien zadbać o to, by poprzez rozmowę poznać trudności i oczekiwania powierzonego mu ludu. Kaznodzieja-wychowawca nie będzie w tym
dialogu wyłącznie moralizował. Znajdzie czas na wysłuchanie rozmówcy, wspólne przeanalizowanie problemu i podejmie próbę pomocy. W ten
sposób nawiązuje się dialog na linii człowiek–człowiek, w którym szczególnie dobrze uwidacznia się kontekst wychowawczy. Częsty i dobry dialog pozwala na zacieśnianie więzi międzyludzkich oraz na budowanie
fundamentów dla tworzenia wspólnoty ludzi podobnie myślących. Jan
Paweł II wskazuje na konstruktywny dialog inicjowany przez kaznodziejów i polegający na przekazywaniu sobie nie tylko wzajemnych doświadczeń duchowych, ale i wymianie doświadczeń z codziennego życia. Taka
rozmowa pomaga bowiem we wzajemnym życiu, budując społeczeństwa
bardziej sprawiedliwe i braterskie. Wspomniana wspólnota społeczeństw
prawych i serdecznych jest wtedy niejako owocem dialogowania i ma
szansę na rozwój, o ile jest kontynuowana w oparciu o niezbywalne prawo
do życia w pokoju, którego orędownikiem był także papież Benedykt XVI.
W trakcie podróży do Ameryki Łacińskiej podkreślał on z wielką mocą,
że Kościół wszystkich swych wiernych wzywa do bycia „dobrymi obywatelami, świadomymi swej odpowiedzialności za dobro innych, zarówno
na płaszczyźnie osobistej, jak i w różnych grupach społecznych”9. W swoich słowach papież podkreślał, że budowanie jedności trzeba rozpocząć
od otwartości na innych w poczuciu wzajemnej odpowiedzialności za szerzenie dobra. To nawoływanie jest spójne z wychowawczymi celami Kościoła odpowiedzialnego za budowanie społeczeństwa żyjącego w miłości
i pokoju.
3.1.1. Wychowanie zadaniem Kościoła
Z uwagi na to, że wychowawcza funkcja kaznodziei wywodzi się od wychowawczej funkcji Kościoła, to właśnie od tego zagadnienia należy rozpocząć dalsze omawianie treści niniejszego rozdziału. Kościół swoją misję wychowawczą otrzymał od samego Chrystusa, który posyłając swych
uczniów, użył słów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19).
Można więc powiedzieć, że jest to zadanie, które Kościół stara się
9

Więcej: Benedykt XVI, Odnowa społeczna w sprawiedliwości i pokoju. Przemówienie
pożegnalne na zakończenie podróży apostolskiej do Meksyku i na Kubę, „L’Osservatore Romano” 2012 nr 5 (343), s. 37–38.
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realizować od samego początku swojego istnienia. Zanim jednak omówione zostanie, jak realizację zadania wychowania rozumieją posoborowi papieże, należy dobrze zrozumieć, czym jest wychowanie jako takie.
Wychowanie to proces, który dokonuje się w relacji między wychowawcą a wychowankiem. Oznacza to, że wychowanie należy analizować
w wymiarze społecznym. Jednostka potrzebuje sprzyjającego środowiska,
w którym może wzrastać i nieustannie się rozwijać. Chodzi tu o środowisko, w którym jednostka może odnaleźć pomoc i zrozumienie, a nie o środowisko, w którym będzie oceniana czy, co gorsze, potępiana10.
Wychowawca to osoba odgrywająca ważną rolę w kształtowaniu postaw życiowych, co jest realizowane zwłaszcza wobec młodego człowieka. Osoba wychowawcy jest często powiernikiem dla swoich wychowanków, pomaga im w różnych sytuacjach życiowych, wspiera w chwilach
trudnych. Dobrze, gdy posiada ona pewne doświadczenie w pracy, którą wykonuje. Wzorowy wychowawca potrafi niejednokrotnie osobistym
przykładem wpływać na losy wychowanków. To intuicyjne rozumienie
funkcji wychowawcy jest bliskie rozumieniu funkcji kaznodziei jako wychowawcy ludu, któremu przepowiada Chrystusa.
Kaznodzieja-wychowawca nie kieruje jednak swojej uwagi wyłącznie
na młode pokolenie. Jest wychowawcą ludzi w różnym wieku i różnego
stanu. Jego głównym zadaniem jest wychowanie wiernych do umiłowania
Boga i Jego nauki. Poprzez głoszone słowo Boże nadbudowuje i umacnia
fundament wiary członków ludu Bożego. Nie może tego czynić w sposób nachalny, wręcz przeciwnie – dzięki łagodności i pokojowemu nastawieniu jest w stanie dotrzeć do serc i umysłów ludzi zagubionych lub
poszukujących. W takim ujęciu kapłana nazwać można dawcą nadziei
i nieodzownym pomocnikiem w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki
dobrze wykonywanej posłudze kaznodziei i spowiednika kapłan wlewa
pokój w ludzkie dusze i przywraca nadzieję na spokojniejszą przyszłość.
Niejednokrotnie to właśnie jego słowa pomagają w podjęciu trudnej decyzji, a przykład życia wpływa na ogólny rozwój jednostki. Tak dużą odpowiedzialność kapłan jest w stanie udźwignąć tylko dzięki Bożej pomocy11.
Skuteczne wychowanie opierać powinno się na właściwych relacjach
między wychowawcą a wychowankiem. Relacje te mogą być różne zależnie m.in. od miejsca, czasu, sytuacji czy otoczenia. Niezależnie jednak od
Por. P. Kaźmierczak, Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana
Pawła II, Karków 2003; M. Ruszel, Wartości wychowawcze w orędziach Jana Pawła II, Lublin 2016.
11 Por. Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania,
„L’Osservatore Romano” 2008 nr 4 (302), s. 4–6.
10

96

3. Funkcja wychowawcza kaznodziei

tych elementów zawsze opierać powinny się na prawdzie i zaufaniu. Budowanie relacji nie jest rzeczą łatwą. Temat relacji międzyludzkich był
i nadal jest przedmiotem rozważań naukowców, psychologów i psychiatrów12. Niewątpliwie jednak dbałość o budowanie zdrowych relacji na
linii człowiek–człowiek oraz człowiek–Bóg powinna być przedmiotem
troski każdego kaznodziei. Przepowiadanie powinno być komunikowaniem słowa Bożego, tzn. procesem interakcji, aktywnym uczestniczeniem
w przekazie słowa. Jest ono bowiem spotkaniem składającym się nie tylko
z treści przekazu (zakomunikowanie), ale i z relacji międzyludzkich (skomunikowanie się)13. Zwraca na to uwagę Benedykt XVI w słowach skierowanych do wiernych diecezji rzymskiej: „Nie możemy nie zatroszczyć
się o wychowanie nowych pokoleń, o to, by potrafiły odnaleźć się w życiu
i rozróżniać dobro i zło, o ich zdrowie nie tylko fizyczne, lecz także moralne”14. Papież skupia się w cytowanym liście głównie na nadziei, którą
kapłani powinni wlewać w serca młodego pokolenia. Pisze o konieczności współpracy rodzin, grup społecznych, każdego z członków Kościoła
na rzecz środowiska sprzyjającego wychowaniu do wartości. „Sercem wychowania, podobnie jak całego życia, może być jedynie niezawodna nadzieja”15 – konkluduje papież. Nie chodzi tu o nadzieję pokładaną w wiedzy czy umiejętnościach, ale o chrześcijańską nadzieję pokładaną na stałe
w Bogu, nadzieję, która nigdy nie zawiedzie i nadaje sens każdemu życiu.
U Jana Pawła II podstawową koncepcją wychowania jest tzw. „norma
personalistyczna”. Papież Polak rozumie ją jako wielkość i godność każdej
osoby, którą każdy człowiek ma ze swojej natury i która wypływa z przykazania miłości Boga i bliźniego. W pierwszym rzędzie zakłada ona poszanowanie wolności osobistej. Tylko wolny człowiek może według Jana
Pawła II właściwie odpowiedzieć na miłość Boga niebędącą miłością obligatoryjną. Człowiek, korzystając ze swej wolnej woli, może przyjąć lub
odrzucić miłość Boga. Takie rozumienie wolności Jan Paweł II przenosi
także na obszar wychowania, w którym zwraca uwagę na czynniki przeszkadzające młodemu człowiekowi w zrealizowaniu własnej podmiotowości. Wśród tych czynników papież wymienia między innymi błędną
koncepcję człowieka, sprowadzającą go do przedmiotu i odrzucającą jego duchowy wymiar. „Tak rozumiana osoba uniemożliwia uchwycenie
12
13
14
15

Por. B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2016; R. B. Adler, Relacje interpersonalne, Kraków 2009.
Por. Z. Grzegorski, Homiletyka kontekstualna, Poznań 1999, s. 90.
Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, „L’Osservatore Romano” 2008 nr 4 (302), s. 4.
Tamże, s. 6.

3.1. Od dialogu do wychowania

97

istotnych właściwości charakteryzujących człowieka, jakimi są godność, wolność i podmiotowość”16 – pisze papież. Kościół musi więc dbać
o ochronę podmiotowego charakteru człowieka. Musi stanąć na straży
wychowania opartego na wartościach ponadczasowych, które dają człowiekowi prawo do życia transcendentnego w łączności ze Stwórcą.
3.1.2. Kościół w roli pomocnika wspierającego
wychowawczą rolę rodziny
Naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Pierwszymi wychowawcami człowieka są zazwyczaj jego rodzice. Ich wychowawcze zadanie w odniesieniu do dzieci jest podkreślane m.in. w słowach przysięgi
małżeńskiej, kiedy kapłan stawia przyszłym małżonkom pytanie: „Czy
chcecie przyjąć i po katolicku wychować swoje dzieci?”17. Widocznym
znakiem podjęcia się przez rodziców roli wychowawcy jest przyniesienie
nowonarodzonego dziecka do kościoła i sam moment chrztu świętego.
Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na cele wychowania, które
powinni realizować rodzice: „Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie
swoich dzieci do wiary, do modlitwy i do wszystkich cnót”18. Wychowanie jest tu więc przedstawiane przy użyciu tzw. „funkcji celu” wyrażającej się w „zmierzaniu do…”. W kontekście obowiązków rodziców, którzy
odpowiadają za wychowanie, Katechizm wskazuje na modlitwę i troskę
o cnoty. „Rodzice wychowują swoje dzieci do prawidłowego używania rozumu i prawidłowego używania wolności”19. Głównym zadaniem rodziców jest wychowanie dzieci do pełnej sprawności i dojrzałości. „Wychowanie oznacza konieczność nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu,
panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej, prawdziwej wolności”20 – czytamy w katechizmie promulgowanym przez papieża Jana Pawła II. W rzeczywistości celem wychowania, które rodzice realizują wobec dzieci, jest uświadomienie im, że są naprawdę wolne, i nauczenie ich
umiejętnego korzystania z tej wolności. „Rodzice wychowują swoje dzieci
16
17
18
19
20

Por. S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola
Wojtyły – Jana Pawła, Warszawa 1999, s. 15; E. Sienkiewicz, Wolność wartość osoby,
„Społeczeństwo” 1 (2004), s. 124.
Por. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (25 marca
1973).
Katechizm Kościoła katolickiego, 2252
Tamże, 2228.
Tamże, 2223.
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do wypełniania prawa Bożego, m.in. ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca Niebieskiego”21. W ten sposób wychowują swoje dzieci do
wypełniania prawa Bożego, a więc do tego poziomu dojrzałości ludzkiej,
w który Bóg wpisuje każdego człowieka22.
Rodzina, choćby najbardziej wzorcowa, nie jest w stanie sama wypełnić skomplikowanego zadania wychowawczego. Potrzebuje pomocy
od środowiska, w którym funkcjonuje ona sama i wychowanek. Papieże
zwracają uwagę na to, że instytucjami, na których spoczywa obowiązek
współdziałania z rodziną w dziele wychowania, są m.in. szkoła i Kościół.
Wiele uwagi poświęcili tym zagadnieniom Benedykt XVI i Jan Paweł II,
odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II.
Kościół z natury wchodzi w rolę wychowawcy. Na różne sposoby pełni funkcję wychowawcy-pomocnika, wspomagając rodziny. Jednym z takich sposobów jest działanie kaznodziejskie. Oznacza to, że kaznodzieja
nie tylko jest prorokiem i keryksem, ale powinien też realizować się w roli
wychowawcy. Warto zaznaczyć, że wychowawczy charakter posługi Kościoła nie może ograniczać się wyłącznie do przepowiadania podczas Eucharystii, ale winien być widoczny też w innych działaniach. Kaznodzieje
powinni częściej pouczać wiernych o wielkim znaczeniu słuchania słowa
Bożego, zarówno w czasie liturgii, jak i poza nią, uczyć ich przyjmowania tego słowa w duchu głębokiej wiary i posłuszeństwa23. Wychowanie
wiernych do słuchania słowa Bożego należy do węzłowych problemów
homiletycznych.
Zgodnie z przekazem Jana Pawła II człowiek, a nie Kościół, jest
właściwym przedmiotem wychowania. W takim podejściu papież stara się o podkreślenie indywidualności i możliwości rozwojowych człowieka. Wychowanie odbywa się przez przekazywanie wiedzy, etosu oraz
przez przykład i wspólne działanie. Należy wziąć pod uwagę okoliczności, w których aktualnie znajduje się konkretna osoba, ale i w jakiej sytuacji jest Kościół. „Człowiek jest drogą Kościoła”24 – stwierdza Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis.
Zadaniem Kościoła jest troszczyć się o swoich wiernych jako wspólnotę, ale troszczyć się też o pojedynczego człowieka. Takie podejście wynika z ewangelicznego przykładu dobrego pasterza, który zna swoje owce
(por. J 10, 1–21) i który w sytuacji zagrożenia porzuca całe stado i podąża
21
22
23
24

Tamże, 2222.
Por. Franciszek, Wymagania i pasja. O wychowaniu chrześcijańskim, Kraków 2013.
Por. Jan Paweł II, Nieustannie wzorujcie się na Chrystusie, „L’Osservatore Romano”
2001 nr 5 (233), s. 12–13.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 14.
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na poszukiwanie tej jednej zagubionej (por. Łk 15, 1–7). Człowiek jako
jednostka jest przedmiotem troski Kościoła, która wyraża się w otwartości na jego indywidualne potrzeby materialne i duchowe. Kaznodzieja
podczas interpretacji problemów słuchacza nie może pozbawić go osobistych decyzji i osobistego wyboru ani zezwalać na uciekanie przed życiem
i jego problemami25. Człowiek staje się wychowankiem Kościoła, gdyż to
przez permanentną naukę Kościoła formuje swoje życie. Każdego dnia
doskonali się w cnotach wiary, nadziei i miłości, a przez dialog z kaznodzieją-wychowawcą pozostaje w stałej łączności i jedności z Kościołem.
Wychowawcze zadanie Kościoła wynika z Chrystusowego wezwania
do nauczania wszystkich narodów. Realizowane jest poprzez przepowiadanie homiletyczne, a także udzielane sakramenty. „Głównym zadaniem
Kościoła jest uwielbianie Boga i prowadzenie człowieka do zbawienia.
W tym celu Chrystus dał Kościołowi środki, którymi są sakramenty. Kościół w ten sposób spełnia rolę pośrednictwa zbawczego, która zawiera
w sobie wymiar pedagogiczny”26 – pisze Jan Paweł II, podkreślając tym
samym ważność życia sakramentalnego członków Kościoła. Nic więc
dziwnego, że Kościół na różnych etapach życia człowieka proponuje mu
przyjmowanie kolejnych sakramentów, porządkując niejako i uzupełniając proces wychowania, który realizowany jest głównie w rodzinach.
Wychowanie jest zdecydowanie procesem ciągłym. Powinno trwać
przez cały czas życia jednostki, gdyż jego celem jest jej uświęcenie. Wychowanie chrześcijańskie, ilekroć taki termin używany jest w Kodeksie prawa
kanonicznego, oznacza nie tylko wychowanie religijne, do postaw religijnych,
ale zmierzanie do osiągnięcia dojrzałości osoby ludzkiej, możliwie najszerzej i najgłębiej rozumianej27. Ostatecznym bowiem celem wychowanka
Kościoła jest osiągnięcie pełni człowieczeństwa w komunii z Chrystusem.
3.1.3. Człowiek przedmiotem wychowania
Nawiązując do nauki Jana Pawła II, pierwszą prawdą, która zostanie rozwinięta w tej części pracy, jest fakt, że podstawowym i głównym przedmiotem wychowania jest człowiek, a konkretnie takie mu towarzyszenie,
które pozwala stawać się coraz bardziej dzieckiem Bożym. Jest to szeroko
pojęte wspieranie człowieka doprowadzające go do pełni człowieczeństwa.
25
26
27

Por. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 783.
Jan Paweł II, Wiara i kultura: dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1988, s. 35.
Por. Kodeks prawa kanonicznego, 217.
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Zasadniczym zaś celem przepowiadania jest doprowadzenie słuchacza do
osobowego spotkania Chrystusa w wierze i miłości28.
W swojej encyklice programowej Jan Paweł II podkreśla mocno wartość człowieka dla życia i funkcjonowania Kościoła. Ukazuje jego dobro
i zbawienie jako cel i sens wszelkich działań eklezjalnych. Pokazuje też
ścisły związek między egzystencją człowieka i samym Chrystusem. Podkreśla nierozerwalność więzi Kościół–człowiek. Zwraca uwagę na to, że
Bóg powierzył stworzony przez siebie świat opiece ludzi, ale też nigdy nie
zostawia ich samym sobie. Otacza ich opieką od momentu narodzin aż
do śmierci, która też nie jest końcem, lecz przystankiem na drodze do
wiecznej szczęśliwości. Mimo że zna ludzkie serce, to nie chce łamać wolnej woli człowieka i pozostawia mu wybór między dobrem a złem. Daje
też swojego Syna jako wzór posłuszeństwa i ofiarnej miłości. Taka droga,
jej wybór nie jest prostym zadaniem dla człowieka, dlatego właśnie Bóg
powołuje Kościół, aby wpierał swych wiernych w dążeniu do doskonałości29. Papież przypomina, że każdy człowiek jest indywidualnością. Ma
on własną historię życia i duszy, a skoro tak, potrzebuje indywidualnego
podejścia do swojego wychowania. W tym samym dokumencie Jan Paweł II nazywa człowieka „pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnice
Wcielenia i Odkupienia”30. Takie określenie człowieka wynika z tego, że
dzięki otwartości ducha, różnorodności potrzeb ludzkich, zarówno tych
cielesnych, jak i duchowych, człowiek pisze niejako swoje osobowe dzieje
i układa życiową rolę. Dokonuje tego według papieża poprzez „rozliczne
więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą go z innymi ludźmi”31.
Biorąc pod uwagę nauczanie świętego papieża nie można mieć wątpliwości, że Kościół, aby mógł zrealizować swoje zadanie wobec człowieka,
musi podjąć się pełnienia funkcji wychowawcy. Oznacza to, że nie tylko
katecheza, ale i przepowiadanie kaznodziejskie powinno się odznaczać
rysem wychowawczym.
Wybitny kaznodzieja pozostawia po sobie twórczość kaznodziejską,
w której zawiera obraz samego siebie i dzięki której na trwale zapisuje się
w pamięci tych, którym przepowiada32.
28
29
30
31
32

Por. H. Simon, Kazania biblijne. Teoria przepowiadania Bruno Drehera, Opole 1995,
s. 73.
Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 14
Tamże.
Tamże, 15
Por. J. Twardy, „Włóż Twe słowa [Panie] w moje usta, abym mówił, coś mi kazał”.
Ks. Piotr Skarga SJ jako kaznodzieja królewski, [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa.
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Funkcja wychowawcza jest zatem jedną z podstawowych funkcji kaznodziejskich, a jej realizowanie świadczy o tożsamości kaznodziei. Mówiąc inaczej, jeśli kaznodzieja nie wchodzi w rolę wychowawcy, nie jest
prawdziwym kaznodzieją. W papieskim nauczaniu wielokrotnie podkreślane jest, że wychowanie powinno być przedmiotem troski o człowieka
na każdym etapie jego życia. Sam kaznodzieja natomiast zawsze powinien
pamiętać o słuchaczu, bez którego traci sens jego posługiwanie. Można
więc powiedzieć, że cechą dobrego kaznodziei powinna być wierność Bogu, ale jednocześnie otwarcie na słuchacza33. Dzięki działalności Kościoła oraz nauce przekazywanej przez kaznodziejów człowiek ma szansę zostać przygotowanym do zbawienia, czyli osiągnąć pełnię człowieczeństwa.
Wychowanie opierające się na ponadczasowych prawdach, które można
znaleźć w Piśmie Świętym, jest przyczynkiem do szybszego osiągnięcia
przez człowieka świętości. Pismo Święte jest swoistym przewodnikiem na
drodze życiowej, którą sam Chrystus wyznaczył człowiekowi. To Chrystus postawił w centrum swoich zainteresowań człowieka i jego potrzeby.
Ten sam Chrystus pokazuje człowiekowi drogę zbawienia i wspiera go na
tej drodze. Dzięki Chrystusowi i Jego ofierze z życia człowiek poznał cel
swojej ziemskiej wędrówki. W tym ujęciu Chrystus jest wzorem oddanego i troskliwego wychowawcy.
3.2. Cele wychowania stawiane kaznodziei
Najważniejszym celem wychowania człowieka w Kościele jest, jak już
podkreślano wcześniej, doprowadzenie go do zbawienia. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia dzięki Bożej łasce pozwalającej na wzrastanie
w cnotach wiary, nadziei i miłości. Wychowanie prowadzone przez Kościół można nazwać wychowaniem zinstytucjonalizowanym i sformalizowanym, gdyż wymaga realizacji konkretnego celu i określonej drogi.
W żadnym wypadku nie może to być przypadkowe opowiadanie o Bogu
i człowieku. Chcąc być skutecznym sługą słowa, kaznodzieja musi się starać o to, by być osobą wiarygodną, postrzeganą przez wiernych jako człowiek kompetentny i godny zaufania. Kaznodzieja spełnia określoną rolę
w systemie społecznym i posiada zdolność, której nie mają inni34. Kazno-

33
34

Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, red. K. Panuś, Kraków 2001, s. 39.
Por. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 782.
Por. W. Broński, Kompetencja kaznodziejska w kontekście współczesności, [w:] W służbie Bogu i ludziom, red. H. Słotwińska, Lublin 2005, s. 76.
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dzieja-wychowawca nie może działać pod wpływem impulsu, w sposób
nieprzemyślany i oderwany od nauki Kościoła. Samo przepowiadanie kaznodziejskie nie wystarczy, by mówić o wypełnianiu funkcji wychowawczej. Kaznodzieja musi zadbać o wybór właściwych sposobów komunikacji oraz odpowiednio rozpoznać potrzeby wiernych, których pragnie
doprowadzić do wyznaczonego przez Boga celu. Przez gorliwe pełnienie
swej misji kaznodzieja powinien pozostawać wzorem sługi słowa, uświęcając siebie i innych35. Każdy zamiar głosiciela słowa Bożego musi być
czysty, gdyż „wobec Boga wszystko jest odkryte” (2 Kor 5, 11)36.
3.2.1. Wychowanie ku pełnej komunikacji
Komunikacja to sposób umiejętnego porozumiewania się. Dzięki niej dochodzi do wymiany poglądów, doświadczeń, opinii oraz emocji. Skuteczna komunikacja pomaga na zacieśnianiu więzi międzyludzkich i buduje
wspólnotę, w której z kolei odbywa się wychowanie i rozwój osobisty jednostki. Efektem komunikacji jest stworzenie takiej wspólnoty, w której
dowartościowany jest każdy człowiek. Tworzą ją najczęściej osoby, które
połączyły te same poglądy i dążenia. Nie musi ona mieć jakiejś ustalonej
struktury, choć dobrze, gdy wszyscy jej uczestnicy znają i akceptują zasady w niej panujące.
W literaturze37 wspólnota jest określana jako ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś trwała więź duchowa. W takim rozumieniu
przynależność do konkretnej wspólnoty powiązana jest z pewnym wyróżnieniem, a nawet prestiżem. Przykładem największej i najstarszej wspólnoty jest Kościół. I choć może nie zawsze przynależność do niego postrzegana jest jako wyróżnienie, to w istocie tym wyróżnieniem jest. Dojrzały
katolik potrafi docenić fakt niezwykłości wynikający z przynależności do
Kościoła, który założył sam Jezus Chrystus. Komunikacja we wspólnocie
Kościoła jest nader istotnym elementem, gdyż bez niej prawdy objawione nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. Za sprawą posługi kaznodziei
i dzięki jego umiejętnościom komunikowania się z powierzonym mu ludem Kościół rozrasta się jako wspólnota uczniów Chrystusa.
35
36
37

Por. K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, Kraków 2001, s. 34.
Por. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, dz. cyt., s. 18.
Por. A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010; R. Buchta, Dorosły w kościele. Wspólnota miejscem, przedmiotem i celem formacji chrześcijańskiej, Tarnów 2009; P. Kowalski, Kościół: wspólnota i dynamizm. Synteza tematyczna, Łódź 2015.
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Poprzez skuteczną komunikację przepowiadającego z ludem Bożym
funkcje proroka, keryksa i wychowawcy splatają się w obraz jednej osoby – kaznodziei. Każda z wymienionych funkcji jest częścią tej samej posługi kaznodziejskiej, służby na rzecz wspólnoty i jej członków. Koniecznym elementem tej służby jest umiejętność prowadzenia dialogu, dzięki
któremu członkowie wspólnoty czują się w niej dostrzegani i potrzebni.
Dialog pomaga w zespalaniu wspólnoty i jest skutecznym środkiem prowadzącym do jej poszerzania. Dzięki otwartości na dialog wierni mają
okazję lepiej poznać wspólnotę, do której należą, stając się równocześnie
darem dla tej wspólnoty. Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju obdarowaniem, bowiem człowiek, który dąży do komunikacji z drugą osobą, pozwala się przemieniać, wychowywać, obdarowywać i ubogacać doświadczeniem współbraci. Jako pełnoprawny członek wspólnoty obdarowuje
innych swoją obecnością i osobistym świadectwem życia opartego na zapatrzeniu w Chrystusa38. Taka osoba nie będzie podważać autorytetu Kościoła, gdyż utożsamia się z nim i w imię miłości do siebie, Boga i bliźniego chętnie podejmuje się odpowiedzialnej służby i dawania świadectwa.
Opisana tu postawa życia powinna charakteryzować kaznodzieję, który
będąc członkiem Kościoła, osobą obdarowaną szczególnymi predyspozycjami za sprawą Ducha Świętego, podejmuje się roli skutecznej komunikacji i otwartego dialogu – podkreślał papież Franciszek podczas spotkania z kapłanami39.
Papież Jan Paweł II doceniał rolę środków społecznego przekazu jako
narzędzi służących skutecznej komunikacji, która według Ojca Świętego
„musi odznaczać się przejrzystością”40. Papież uważał, że „komunikacja
winna prowadzić do konstruktywnego dialogu, który sprzyja kształtowaniu się w chrześcijańskiej wspólnocie opinii opartej na rzetelnych informacjach”41. Kaznodzieja-wychowawca ma więc za zadanie rzetelnie
przekazywać wiernym informacje na temat Boga i Kościoła. Owa rzetelność wyraża się przede wszystkim w przekazywaniu prawdy poprzez nawiązywanie otwartego, ale i konstruktywnego dialogu z poszczególnymi
członkami Kościoła. Wychowawca, który nie dba o dobrą komunikację
z wiernymi lub jest zamknięty na dialog społeczny, nie może być skuteczny, a jego działania nie przyniosą pożytku wspólnocie, której służy.
Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 154.
Por. Franciszek, Dobry kapłan. Przemówienie do uczestników kapituły generalnej
dominikanów, „L’Osservatore Romano” 2016 nr 9 (385), s. 15.
40 Jan Paweł II, List apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu,
„L’Osservatore Romano” 2005 nr 7–8 (275), s. 36.
41 Tamże, s. 37.
38
39
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Kreatywność kaznodziejska polega na konfrontowaniu objawienia Bożego lub słowa Bożego z życiem słuchaczy. W takim rozumieniu kazanie
jako wytwór lub owoc pracy twórczej musi być nowatorskie, aby mogło
wywołać zainteresowanie, oraz użyteczne i trafne, aby mogło wpływać na
słuchaczy i prowadzić do przemiany w ich życiu. Mówienie o aktywności
twórczej kaznodziei w kategoriach psychologii, retoryki i homiletyki jest
ważne, ale niewystarczające. Wiedzę i umiejętności można bowiem określić jako jedno płuco (jedno ze skrzydeł) kaznodziei – sługi słowa. Konieczne jest jednak wykształcenie drugiego bliźniaczego skrzydła, którym
jest formacja duchowa prowadząca do świętości głosiciela słowa Bożego42.
3.2.2. Wychowawcza postawa kaznodziei
Wyrazem autentycznego wsłuchiwania się kaznodziei w głos Boga zawarty w Jego słowie jest wprowadzanie go w życie. Stanowi to ważny element
wychowawczej posługi kaznodziei. Zgodnie z teorią wychowania przykład oraz życie przekazywanymi treściami stanowią skuteczne narzędzia
wychowawcze. Skutkiem autentycznego życia słowem Bożym jest prawdziwa radość, która zdaniem papieża Franciszka jest integralnie związana
z posługą przepowiadającego. W efekcie podjętych analiz jawi się to jako
integralny element wypełniania funkcji wychowawczej przez kaznodzieję. Wychowawcze wzory takiego postępowania, w których uwidacznia się
zarówno personalizowanie słowa Bożego, jak i radość z tego wynikająca,
są wzorami, na których powinien bazować dobry wychowawca.
Personalizacja słowa Bożego według papieża Franciszka43 powinna
charakteryzować każdego kaznodzieję. Ojciec Święty komentuje to w następujący sposób: „Jeśli żywe jest pragnienie, abyśmy jako pierwsi słuchali Słowa, które mamy przepowiadać, przekażemy je w taki czy inny
sposób ludowi Bożemu: z obfitości serca usta mówią” (Mt 12, 34). Chodzi więc o otwartość kaznodziei na słowo Boże i odbieranie go w osobisty sposób. Tylko wówczas według papieża można mówić o personalizacji.
W dalszej części tej adhortacji Evangelii gaudium Franciszek wymienia
przymioty kaznodziei: stały wzrost w wierze, głębokie pragnienie wzrastania, chęć czynienia dobra, chęć trafniejszego interpretowania Ewangelii i niepoddawanie się przeciwnościom. Według papieża „kaznodzieja
musi mieć pewność, że Bóg go kocha, że Jezus Chrystus go zbawił, że do
42
43

Por. J. Twardy, Kształtowanie kaznodziei twórczego, [w:] Integralne kształcenie kaznodziei, red. W. Broński, Lublin 2006, s. 105–119.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 149.
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Jego miłości należy zawsze ostatnie słowo”44. Przy takim podejściu kaznodzieja-wychowawca będzie rozumiał, że służy innym nie dla osobistej chwały, lecz by dzielić się Bożą miłością. Zdaniem papieża skomentowane w homilii „czytania niedzielne zabrzmią w całym swoim blasku
w sercu ludu, jeśli najpierw zabrzmiały w ten sposób w sercu pasterza”45.
Z przywołanych wypowiedzi wynika, że zdaniem Franciszka kaznodzieja to człowiek starający się personalizować słowo Boże i próbujący według
niego żyć. W efekcie takiego podejścia kaznodzieja nie tylko sobie zapewni zbawienie, ale poprowadzi do niego wszystkich, którzy zostali powierzeni jego pasterskiej trosce. Towarzysząc wiernym w drodze do zbawienia, kaznodzieja wychowuje ich, dając przykład personalizowania słowa
we własnym życiu. Jest więc nie tylko pierwszym odbiorcą objawionego
słowa, ale też własnego przepowiadania, co było już zaznaczane przy okazji omawiania funkcji prorockiej. Wyraźnym elementem tożsamości kaznodziei-wychowawcy jest podejmowanie prób życia według tego, czego
sam naucza. W nauczaniu papieskim wyraźnie wybrzmiewa postulat życia głoszonym słowem i przekazywania wiernym owoców osobistej kontemplacji tego słowa. Według Ojca Świętego „nabiera to duszpasterskiego
znaczenia. W naszej epoce ludzie wolą słuchać świadków, […] żądają głosicieli Ewangelii, którzy mówią o sobie znanym Bogu”46. Oznacza to po
prostu, że kaznodzieja powinien być świadkiem Chrystusa żyjącym Jego
nauką. Powinien też wcielać w życie przekazywaną przez Syna Bożego naukę i starać się Go naśladować. W ten sposób będzie oddziaływał wychowawczo na innych członków wspólnoty.
3.2.3. Wychowawcze znaczenie radości kaznodziejskiej
Istotnym rysem chrześcijanina, a tym bardziej przepowiadającego wiarę
kaznodziei, jest radość. Papież Franciszek wielokrotnie mówi o radości
i podkreśla jej wartość w życiu Kościoła i każdego konkretnego człowieka
żyjącego w Nim47. Kwestia radości okazuje się na tyle ważna dla papieża
44
45
46
47

Tamże, 151.
Tamże, 149.
Tamże, 150.
Uzasadnieniem powyższego stwierdzenia są słowa papieża Franciszka: „Wielkim
ryzykiem w dzisiejszym świecie, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji,
jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu.
Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla
innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza
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Bergolio, że umieszcza ją w tytułach dwóch swoich adhortacji: Evangelii
gaudium z roku 2013 i Gaudete et exultate z roku 2018.
Radość kaznodziei nie jest efektem czego innego, jak tylko świadomości, kogo głosi i ku komu prowadzi. Papież pisze o tym w początkowych słowach wspominanego dokumentu, pochodzącego z pierwszego
roku jego pontyfikatu: „Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie
tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki,
od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”48.
Nieco dalej papież dodaje: „Ewangelia, w której jaśnieje chwalebny Krzyż
Chrystusa, usilnie zachęca do radości”49. Człowiek Ewangelii – a takim,
jak wskazano wyżej, jest kaznodzieja – jest człowiekiem radości. Analizując nauczanie Franciszka, można dojść do wniosku, że bez przeżywania
radości kaznodzieja nie jest w stanie wypełnić swojej funkcji wychowawczej, która domaga się wejścia w zażyłe i serdeczne relacje z wychowankami. Radosny charakter posługi kaznodziejskiej wypływa więc w niemałej mierze z entuzjazmu samego kaznodziei, który spersonalizował słowo
Boże, którego autentyczna i żarliwa wiara w Jezusa Chrystusa w naturalny sposób powinna intrygować i zachwycać, podobnie jak za życia

48
49

się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm związany z czynieniem dobra.
Również wierzący wystawieni są na to ryzyko, nieuchronne i stałe. Wielu temu ulega i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to wybór godnego i pełnego życia; nie jest to pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas;
nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa” (Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2). Kwestię radości Franciszek
niejednokrotnie akcentuje w nauczaniu skierowanym do młodzieży. W Niedzielę
Palmową 2013 roku, analizując ewangelię z dnia, powiedział: „Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Towarzyszy Mu świętujący tłum uczniów, rozłożono przed Nim płaszcze,
mówi się o dokonanych przez Niego cudach, rozlegają się okrzyki chwały: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach» (Łk 19, 38). Tłum, święto, uwielbienie, błogosławieństwo, pokój: panuje
atmosfera radości. Jezus rozbudził w sercach wiele nadziei, zwłaszcza u ludzi pokornych, prostych, biednych, zapomnianych, tych, którzy nie liczą się w oczach świata.
Potrafił On zrozumieć ludzkie niedole, ukazał miłosierne oblicze Boga, pochylił się,
by uzdrowić ciało i duszę. Taki jest Jezus. Takie jest Jego serce, które patrzy na nas
wszystkich, patrzy na nasze choroby, na nasze grzechy. Wielka jest miłość Jezusa.
I tak wkracza On do Jerozolimy z tą miłością i patrzy na nas wszystkich! Jest to piękna scena, pełna światła – światła miłości Jezusa, miłości Jego serca – radości i świętowania” (Franciszek, Nie bądźcie nigdy ludźmi smutnymi. Msza św. w Niedzielę
Palmową i Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano” 2013 nr 5 (352),
s. 29–31).
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 5.
Por. tamże, 5.
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pierwszych chrześcijan, gdy „jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32).
Radość przepowiadającego nie wynika jedynie ze spotkania z Jezusem, ale bierze się także ze świadomości, iż nauczając o Nim, daje ludziom
coś najwspanialszego do zyskania. Oznacza to, że radość kaznodziejska
jest efektem dobrze wypełnionego zadania. Papież Franciszek tłumaczy
to, wskazując na „serce Ewangelii”. Podkreśla przy tym, że dzięki spotkaniu Boga z człowiekiem w zbawczej perspektywie życie ludzkie nabiera
nowego, radosnego wymiaru. Decyzja o wyborze chrześcijańskiej drogi
życia nie jest decyzją etyczną, jak zaznacza papież, lecz wyborem prawdziwej i szczerej przyjaźni z Osobą, która tak naprawdę nadała sens ludzkiemu życiu, oddając własne życie. Postępowanie zgodne z sumieniem i życie
w jedności z Bogiem oznacza zgodę na to, by Bóg zatroszczył się o człowieka. Jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy ten ostatni bezgranicznie
zaufa swemu Stwórcy. Radość z przyjęcia Bożej miłości powinna być dzielona z drugim człowiekiem, i to właśnie w tym dzieleniu papież upatruje
sens całej ewangelizacji50. Kontynuując myśl papieża, można pytać, czy
mając doświadczenie prawdziwej miłości i świadomość obdarowywania
nią innych, można powstrzymać się od radości. Odpowiedź może być tylko jedna: nie. Potwierdza to wcześniejszą tezę, że kaznodzieja-wychowawca winien być człowiekiem radości.
Posługa kaznodziejska, a w niej działalność wychowawcza – chociaż
nie jest zadaniem łatwym – powinna być zawsze prowadzona z radością.
Ma ona swoje źródło przede wszystkim w osobie Jezusa Chrystusa, który
jako jednorodzony Syn Boga został posłany przez Ojca z miłości do człowieka dla zbawienia świata i wszystkich ludzi. Sama treść przesłania miłości Boga do człowieka objawiona w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa staje się powodem radości w dziele ewangelizacyjnym. Radość jest
więc jednym z istotnych zadań kaznodziei i elementem składowym wychowawczej funkcji, do której realizacji jest on powołany51.
50
51

Por. tamże, 7–8.
Papież Franciszek w następujący sposób uzasadnia konieczność radosnego głoszenia Ewangelii: „Dobro pragnie zawsze się udzielać. Wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna dąży samo z siebie do swej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych
ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś
pragnie żyć godnie i w pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka
i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi św. Pawła: «miłość Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5, 14); «Biada mi […], gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16). Propozycja polega na tym, by żyć na wyższym poziomie, ale nie z mniejszą intensywnością: «Życie umacnia się, gdy jest przekazywane,
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Mając na uwadze powyższy wywód na temat radości, a także refleksję
Franciszka, iż „smutek nie jest chrześcijański”52, można dojść do wniosku, że kaznodzieja, który nie doświadcza radości związanej z pełnioną
posługą, przeżywa niejako kryzys swojej tożsamości. Skoro bowiem, smucąc się, ludzie tracą coś ze swojego chrześcijaństwa, to tym bardziej dotyczy to kaznodziei, który jest przecież przede wszystkim chrześcijaninem,
a ponadto – na co wskazano wyżej – przeżywa szczególne powołanie do
radości związanej z pełnioną posługą. Radość kaznodziejska, jak wynika
z powyższych refleksji, jest nie tylko wyrazem dobrze wypełnionego obowiązku, ale też poważnym narzędziem jego posługi. To rodzaj świadectwa, które w procesie wychowania stanowi bardzo istotny element.
Na temat radości kaznodziejskiej wiele mówił też Benedykt XVI, analizując zagadnienie łaski, którą jest obdarowywany człowiek i która to łaska jest swoistą funkcją miłości Boga. Papież ten pokazuje konsekwencje zanurzania się w nią. Akcentuje prawdę, że kaznodzieja podejmujący
współpracę z łaską Bożą jest autentycznie odmieniony. Życie takiej osoby
staje się radosne: „Łaska przynosi prawdziwą radość, która nie zależy od
posiadania rzeczy, ale jest zakorzeniona we wnętrzu, w głębi osoby, i której nic ani nikt nie może odebrać. Chrześcijaństwo zasadniczo jest «ewangelią», «radosną nowiną», a nie przeszkodą do radości, o czym mówią
wrogowie Kościoła, wskazując na szereg zakazów i reguł w nim obowiązujących”53. Kontynuując swój wywód, papież pisze, że radość chrześcijańska wypływa z faktu zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią.
Nie ma możliwości, by w toku walki dwóch tak przeciwstawnych sobie
sił nie obyło się bez wyrzeczeń, konieczności somozdyscyplinowania,

52
53

a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją
misję głoszenia życia innym». Kiedy Kościół wzywa do zaangażowania ewangelizacyjnego, nie czyni nic innego, jak wskazuje chrześcijanom prawdziwy dynamizm
osobistej realizacji: «Odkrywamy tu następne głębokie prawo rzeczywistości: życie
wzrasta i staje się dojrzałe, w miarę jak ofiarujemy je za życie innych. Tym właśnie
jest misja». Tak więc ewangelizator nie powinien mieć nieustannie grobowej miny.
Odzyskajmy i pogłębmy zapał, «słodką i pełną pociechy radość z ewangelizowania,
nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać płacząc. […] Oby świat współczesny, poszukujący czy to w trwodze, czy w nadziei, przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli smutnych i zniechęconych, nie od niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od sług Ewangelii,
których życie jaśnieje zapałem, od tych, co pierwsi zaczerpnęli swą radość od Chrystusa»” (tamże, 9–10).
Franciszek, Smutek nie jest chrześcijański. Homilia w Domu św. Marty, „L’Osservatore Romano” 2013 nr 7 (353), s. 28.
Benedykt XVI, Tylko miłość może ocalić od upadku. Przemówienie na placu Hiszpańskim, „L’Osservatore Romano” 2013 nr 1 (349), s. 35.
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odrzucenia własnego egoizmu. Tylko dzięki takiej postawie współczesny
kaznodzieja będzie potrafił z całą stanowczością powiedzieć „nie” zgubnemu egoizmowi i „tak” autentycznej miłości.
Trzeba w tym miejscu bardzo wyraźnie podkreślić potrzebę współpracy z łaską Bożą, która jest warunkiem opisanej przez papieża radości.
Ta kooperacja ma się uwidaczniać poprzez przestrzeganie w wolności różnych zasad wpisanych przez Stwórcę w naturę człowieka i świata, co wiąże się też z odrzuceniem własnego egoizmu. W takim sensie współdziałanie z łaską jest realizacją wezwania do ofiarnej i radosnej miłości. W ten
sposób powraca sformułowana wcześniej teza, że kaznodzieja jest człowiekiem, który swoim nauczaniem i postawą życia zwalcza egoizm oraz
wszelkie niezgodności z naturą. Kaznodzieja staje się tym samym człowiekiem autentycznej radości, którą chce dzielić się z innymi.
Wypowiedziane przez papieża i zapisane wyżej terminy „ewangelia”
i „radosna nowina” należą do fundamentalnych dla kaznodziei kwestii.
Można powiedzieć, że papież podkreśla nimi znaczenie radości w przepowiadaniu kaznodziejskim, które winno być zanurzone w miłości Boga
i wynikać z otwartej współpracy z Jego łaską. Na powstałym w oparciu
o nauczanie papieskie obrazie kaznodziei-wychowawcy pojawia się tym
samym bardzo wyraźny rys, którym jest radość. Będąc człowiekiem autentycznej radości, kaznodzieja ma obowiązek prowadzić do niej innych.
Jest ona wówczas widocznym efektem właściwego odczytania własnej natury i realizacji imperatywów będących tego konsekwencją. Ta sama radość jest też wyrazem przekonania o zmierzaniu w życiu we właściwym
kierunku, o realizacji sensu i celu egzystencji, o właściwym przeżywaniu
własnego powołania.
Potwierdzeniem tych wniosków są inne słowa zaczerpnięte z przesłania Benedykta XVI. Chodzi tu o stwierdzenie, że poprzez swoje zachowanie w momencie zwiastowania Maryja, którą – jak nietrudno zauważyć –
papież czyni modelem człowieka radosnego, „mówi nam o radości, o tej
autentycznej radości, która szerzy się w sercu uwolnionym od grzechu.
Grzech niesie z sobą negatywny smutek, który skłania do zamykania się
w sobie. […] Radość Maryi jest pełna, ponieważ w Jej sercu nie ma cienia
grzechu”54. Słowa te dlatego można uznać za potwierdzenie wcześniejszego wywodu, gdyż za ich pomocą Benedykt XVI pokazuje, że człowiek
grzeszny, czyli taki, który nie idzie we właściwym kierunku i którego decyzje nie są zgodne z zapisanym w nim Bożym planem, nie może przeżywać autentycznej radości. Człowiek grzeszny poszukuje tylko substytutów
54

Benedykt XVI, Tylko miłość może ocalić od upadku. Przemówienie na placu Hiszpańskim, „L’Osservatore Romano” 2013 nr 1 (349), s. 35.
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radości, tworzy jej pozory, o czym wspominano wyżej. Przekładając to
na życie i posługę kaznodziei, warto podkreślić, że czerpie on radość ze
swojej służby na rzecz drugich tylko wówczas, gdy jak Maryja bezgranicznie zawierzy Bogu. W przeciwnym wypadku staje się mało autentyczny
w tym, co robi, i bliżej mu do człowieka grzesznego niż Bożego.
3.2.4. Kaznodziejskie wzory wychowawcze
Użyte w tytule tej części sformułowanie „kaznodziejskie wzorce wychowawcze” ma więc podwójne znaczenie. Po pierwsze, chodzi o wzorce dla
życia i działania kaznodziei, a po drugie, o przykłady kaznodziejskie wykorzystywane do pełniejszego i ciekawszego przepowiadania.
Analizując nauczanie papieskie dotyczące wychowawczego aspektu
posługi kaznodziejskiej, nie można nie dostrzec, że ważnym elementem
działalności wychowawczej jest nawiązywanie do treści ewangelicznych,
tradycji związanej z kultem oraz pobożnością ludową. Takie tezy można
odczytać z listu apostolskiego Jana Pawła I ustanawiającego Maryję patronką jednego z miast brazylijskich55. Argumentem przemawiającym za
taką decyzją jest wyjście naprzeciw uświęconemu przez tradycję i pobożność ludową przywiązaniu mieszkańców do swojej Pani. Oddanie Maryi
własnego życia przez wiernych odbywa się za sprawą posługi kaznodziei.
Nie można nie zauważyć, że Maryja jest w nauczaniu Jana Pawła I przedstawiana jako postać niezwykle pomocna w osiąganiu świętości. Świadczy o tym przywołany wyżej list apostolski, a także przesłanie
skierowane do kardynała Josepha Ratzingera jako legata papieskiego na
nadzwyczajny Kongres Maryjny w 1978 roku w Ekwadorze56. Wnioskiem
z tych przemyśleń jest stwierdzenie, że dla kaznodziei-wychowawcy charakterystyczna ma być umiejętność modlitwy, ale też zawierzenie Matce
Najświętszej. W tych kwestiach papież odwołuje się wprost do zawartego

Por. Jan Paweł I, List apostolski Beata Virgo Maria peculiari titulo «Dominae Nostrae ab Itinere Prospero» sive vulgari sermone «Nossa Senhora da Boa Viagem» invocata iure nuncupatur caelestis apud Deum Patrona oppidi ac municipii „Itabirito”
in archidioecesis Marianensis finibus (1 września 1978), „Acta Apostolicae Sedis”
70 (1970), s. 757–758.
56 Por. Jan Paweł I, List Data Iosepho S.R.E. Card. Ratzinger, Archiepiscopo Monacensi
et Frisingensis electo Misso Extraordinario ut sollemniis praesideret ad complendum
«Annum Marianum» in Aequatorianae Reipublicae urbe Guayaquilio (1 września
1978), „Acta Apostolicae Sedis” 70 (1970), s. 760–761.
55
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w Marialis cultus nauczania swojego poprzednika57, który wielokrotnie
powierzał siebie i cały Kościół opiece Matki Niepokalanej.
Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o dokumentach Jana Pawła II,
w których tłumaczona jest rola Maryi i Jej Oblubieńca w życiu Kościoła i poszczególnych wiernych. Mowa tu o encyklice Redemptoris Mater58
oraz adhortacji Redemptoris custos59. Przywołanie tych dokumentów jest
potwierdzeniem, że papieże – zwłaszcza Jan Paweł I i Jan Paweł II – zwracają uwagę na wzorce osobowościowe, którymi czynią przede wszystkim
Matkę Bożą i św. Józefa. Są to wyraziste przykłady wzorowych rodziców,
opiekunów, ludzi autentycznego zawierzenia i oddania Stwórcy.
Mając zaś świadomość, jak wielką wagę w procesie wychowania ma
przywoływanie niezaprzeczalnych przykładów60, można w takim kontekście mówić o swego rodzaju podpowiedzi dla posługi kaznodziei-wychowawcy. Jeśli więc kaznodzieja chce dobrze wypełniać swoją rolę, powinien
przybliżać wiernym życie osób świętych, pokazywać dobre przykłady,
przywoływać słuszne postawy. Oczywiście, wzorce wychowawcze, jakie
kaznodzieja powinien dostrzegać w świętych, a zwłaszcza w Maryi i Józefie, nie oznaczają tylko wzorów wykorzystywanych w przepowiadaniu.
Chodzi głównie o to, aby owi święci stanowili przykłady do naśladowania
dla samego wychowawcy.
3.3. Wychowywać ku życiu w wierze, nadziei i miłości
Tym, do czego należy wychowywać chrześcijanina, są cnoty. Życie cnotliwe
jest życiem w pełni chrześcijańskim. Kaznodzieja-wychowawca powinien
więc wyznaczać sobie szczegółowe cele aksjologiczne i moralne. Wszystkie
one powinny się skupiać wokół cnót kardynalnych: wiary, nadziei i miłości.
3.3.1. Nauczyciel wiary
Dzisiejszy świat potrzebuje świadków wiary, a kaznodzieja winien pamiętać słowa Chrystusa: „Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest
57
58
59
60

Por. tamże, s. 761.
Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (25 marca 1987).
Por. tenże, Adhortacja apostolska Redemptoris custos (15 sierpnia 1989).
Por. H. Słotwińska, Wychowawcza wartość wzorów osobowych, Lublin 2008; taż, Wychowanie chrześcijańskie szansą integralnego rozwoju człowieka. Studium z pedagogiki religii, Kraków 2019.
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zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone” (Mt 6, 22)61. Temat wiary
szczególnie mocno obecny jest w początkowych momentach pontyfikatu papieża Franciszka. Stanowi niejako punkt wyjścia dla jego nauczania, czego urzeczywistnieniem jest encyklika Lumen fidei. Dzieło to jest
równocześnie zwieńczeniem przesłania Benedykta XVI62, który w trakcie swojego pontyfikatu pogłębiał i uszczegóławiał spuściznę Soboru Watykańskiego II. Nauczanie Benedykta było też spójne z dorobkiem, który
pozostawił po sobie Jan Paweł II, z którym Józef Ratzinger współpracował
jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Powracając do nauczania papieża Franciszka, warto w tym miejscu
przywołać określenie o „świetlistym wymiarze wiary”63. Do tego sformułowania Franciszek nawiązuje we wspomnianej wcześniej i stanowiącej źródło dla tej części pracy encyklice Lumen fidei. Akcentowany jest
w niej nie tylko świetlisty wymiar wiary, ale i sama wiara jako światło.
„Wiara, którą przyjmujemy od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie”64 –
pisze papież, który podkreśla tym samym, że wiara pochodzi z przeszłości, z czasów chrystusowych i stała się swego rodzaju światłem dla życia
dalszych pokoleń. Ich życie oparte ma być na lepszym poznawaniu życia
Jezusa – założyciela tejże religii, w którym objawiła się pełnia wiarygodnej miłości zdolnej zwyciężyć śmierć. Z drugiej strony Franciszek pisze
o tym, że wiara rozświetla też drogi przyszłości, jeśli na zmartwychwstanie Chrystusa popatrzymy jak na otwarte do wiecznej szczęśliwości drzwi.
Wiara w tym znaczeniu „rozświetla nowe horyzonty i kieruje nas poza
nasze odosobnione «ja» ku szerokiej komunii”65 – twierdzi papież. Ojciec
Święty przywołuje nawet fragment Boskiej komedii Dantego, w której wiara nazwana jest iskrą.
Por. J. Twardy, Zachowanie kaznodziei na ambonie, [w:] Mowa żywa. Wybrane
aspekty komunikacji kaznodziejskiej, red. J. Twardy, W. Broński, J. Nowak, Kielce
2005, s. 167–185.
62 Franciszek wyjaśnia: „Te refleksje na temat wiary – zgodne z tym wszystkim, co Magisterium Kościoła powiedziało o tej cnocie teologalnej – pragnę dołączyć do tego,
co Benedykt XVI napisał w encyklikach o miłości i nadziei. Prawie skończył on pracę nad pierwszym szkicem encykliki o wierze. Jestem mu za to głęboko wdzięczny
i w duchu Chrystusowego braterstwa przejmuję jego cenne dzieło, dodając do tekstu
kilka przemyśleń. Następca Piotra, wczoraj, dziś i jutro, jest bowiem zawsze wezwany do utwierdzania braci w tym niezmierzonym skarbie, jakim jest wiara, którą Bóg
daje jako światło na drodze każdego człowieka” (Encyklika Lumen fidei, 7).
63 Franciszek, Świetlisty wymiar wiary. Przesłanie na XVIII publiczne posiedzenie
Akademii Papieskich, „L’Osservatore Romano” 2014 nr 2 (359), s. 22.
64 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, 4.
65 Tamże.
61
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Wykorzystywany przez Franciszka obraz niesienia światła wiary
przez kaznodzieję jest niezwykle wymowny. Wyraźnie widać w nim, że
chociaż przekaz wiedzy jest bardzo istotny, to jednak ewangelizacja nie
może się do niego ograniczać. U podstaw przepowiadania homilijnego
cały czas stoi „misyjny nakaz Pana, zawierający wezwanie do rozwijania wiary”66. Mimo to „wezwania do rozwoju nie można interpretować
jedynie czy przede wszystkim jako apelu o formację doktrynalną”67, lecz
powinno ono zmierzać w tym kierunku, aby dzięki przepowiadaniu homilijnemu słuchacz „powoli przemieniał się w Chrystusie, by stopniowo
żył «według Ducha» (Rz 8, 5)” – pisał papież68. Inaczej można powiedzieć,
że w przepowiadaniu homilijnym, które ma być rzeczywistą „sposobnością do formacji i dojrzewania”69, chodzi o przekaz takich treści, które
faktycznie mogłyby stać się drogowskazami w życiu. Mają one za zadanie oświecać całą egzystencję słuchaczy i prowadzić do ich rzeczywistego
rozwoju. W tym miejscu po raz kolejny uwidacznia się akcentowana już
wcześniej potrzeba wsłuchiwania się kaznodziei w autentyczne potrzeby
słuchaczy jako warunek zasygnalizowanej wcześniej personalizacji słowa.
Kaznodzieja powinien znać ludzkie problemy i potrzeby. Powinien także uwzględniać kierunki, które kwestionują wiarę: agnostycyzm, ateizm,
liberalizm i naturalizm, itp. Sługa słowa ma starać się, aby wiara przemieniała świat współczesny70.
Głoszący słowo Boże po raz kolejny jawi się jako osoba słuchająca
i analizująca otaczającą go rzeczywistość – osoba, która nieustannie skupiona jest na problemach ludzi powierzonych jego duszpasterskiej trosce.
Od tego, czy jest człowiekiem słuchającym, zależy bowiem, czy będzie
człowiekiem prawdziwie niosącym światło. Głoszenie słowa Bożego dąży do budzenia, pogłębiania i umacniania wiary71. Jeśli sam kaznodzieja
nie jest „przesiąknięty słowem Bożym”, nie da rady być dla innych światłem i świadkiem. Nie wypełni ani funkcji prorockiej, ani tym bardziej
wychowawczej.
W innym przemówieniu papież Franciszek mówi o świetle wiary
w odniesieniu do małżeństw i rodzin: „Wiara jest światłem, które oświeca
66
67
68
69
70

71

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 160.
Tamże, 161.
Tamże, 162
Tamże, 160
Por. J. Twardy, Istota i cele kaznodziejskiej posługi słowa, [w:] Omnia tempus habent.
Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris scientifici
celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, red. A. Reginek, G. Strzelczyk,
A. Żądło, Katowice 2009, s. 299.
Por. A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, dz. cyt., z. 2, s. 82–83.
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nie tylko teraźniejszość, ale również i przyszłość: małżeństwo i rodzina są
przyszłością Kościoła i społeczeństwa”72. Ojciec Święty podczas audiencji
na rozpoczęcie roku sądowego Trybunału Roty Rzymskiej podkreślił, że
w sakramencie małżeństwa ludzie nabywają predyspozycji do działania
zgodnie z natchnieniem pochodzącym od Ducha Świętego. Wykorzystują ten dar, pielęgnując stały katechumenat, weryfikując własne sumienia,
a przede wszystkim działając zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła, których naukę zgłębiają na gruncie rodzinnym. Papież podkreślił w tej wypowiedzi świętość małżeństwa oraz jego rolę we wzajemnym uświęcaniu
i budowaniu komunii z Bogiem. Niesione przez kaznodzieję światło wiary jest potrzebne do rozświetlenia życia każdego konkretnego słuchacza,
ale i do rozświetlania drogi wychowawczej rodzin jako podstawowych
komórek społecznych. W ten sposób niesienie światła wiary mocno wpisuje się w funkcję wychowawczą kaznodziei. Nie służy tylko „oświecaniu umysłu”, ale całościowemu wychowaniu, tzn. formowaniu słuchaczy
w ramach przepowiadania kaznodziejskiego. Prawdziwe przepowiadanie wiary dąży, jak podkreśla papież, „do rozwoju”73. Konsekwencją takiego podejścia jest poważne podejście do każdej osoby i planów, które
Bóg wobec niej powziął. W ich realizacji pomaga sam Chrystus, którego
potrzebuje każdy wierzący człowiek. Zadaniem ewangelizacji jest więc
niedopuszczenie do sytuacji, w której człowiek kończy się rozwijać i poprzestaje na rzeczach małych. Jej celem jest doprowadzenie człowieka do
momentu, w którym sam o sobie powie: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20)74. Oznacza to, że kaznodzieja oprócz tego, że żyje w jedności z Bogiem, powinien także być człowiekiem żyjącym
wśród swojego ludu w łączności z rodzinami, które zespolone sakramentem małżeństwa kontynuują drogę chrześcijańskiego wychowania. Homilia bywa nazywana rozmową rodzinną – jakby łamaniem chleba ojca
z dziećmi. Wobec tego wymaga tonu prostego, przystosowanego do możliwości słuchaczy i wyrażającego zatroskanie duszpasterza o lud. Celem
tej rozmowy jest podzielenie się ze współwyznawcami własnym doświadczeniem wiary75.
Dostrzeżenie w kaznodziei człowieka niosącego światło wiary papież Franciszek uzupełnia obrazem wiary porównanej do drogi. W tym
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Franciszek, Troska o chrześcijańskie sumienie. Kościół musi wychowywać sumienia.
Przemówienie papieskie, „L’Osservatore Romano” 2018 nr 3–4 (401), s. 17–18.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 160.
Por. tamże.
Por. E. Sobieraj, Homilia według teologii posoborowej, [w:] Eucharystia w duszpasterstwie, red. A. L. Szafrański, Lublin 1977, s. 167–253.
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kontekście zauważa: „ze względu na to, że wiara jest podobna do drogi,
dotyczy ona również życia ludzi, którzy chociaż nie wierzą, pragną wierzyć i nie przestają szukać. W takiej mierze, w jakiej się otwierają szczerym sercem na miłość i wyruszają w drogę z tym światłem, które potrafią dostrzec”76. Ważne jest więc, aby wspomógł ich ktoś, kto to światło
nie tylko posiada, ale chce się nim dzielić. Takie zadanie zaś wpisane jest
w tożsamość kaznodziei. W ten sposób jest on nie tylko człowiekiem niosącym światło wiary, ale także oświecającym prawdą drogę wiary77. W takim rozumieniu kaznodzieja jest prawdziwym wychowawcą, który nie
tylko informuje o tym, gdzie należy dojść, ale realnie i konkretnie w tym
dochodzeniu towarzyszy i dopomaga.
Wiara jest osobistą decyzją, a głoszenie słowa Bożego powinno
w pierwszym rzędzie służyć jej budzeniu i pogłębianiu. Zarówno kaznodzieje, jak i słuchacze muszą o nią nieustannie zabiegać. Kaznodzieja
będzie wychowywał wiernych do dojrzałej wiary, dzięki której potrafią
przeciwstawiać się jej zagrożeniom. Budzenie i pogłębianie wiary oraz
uzdalnianie słuchaczy do świadczenia o wierze słowem i życiem stanowią zasadniczy cel kaznodziejskiej posługi słowa. Kaznodzieja jako autentyczny świadek Chrystusa powinien wychowywać słuchaczy na świadków wiary78.
Obraz wiary jako drogi, którą należy nieustannie przemierzać, wykorzystał też w swoim nauczaniu poprzednik Franciszka Benedykt XVI.
W motu prioprio Porta fidei opublikowanym na rozpoczęcie Roku Wiary
papież pisze o tym, że „«podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze
otwarte”79. Zauważa również, że „przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie”80. Benedykt XVI podkreśla, że
podobnie jak w codzienności chodzenie nieznanymi drogami ułatwia dobry przewodnik, tak pójście drogą wiary oznacza skorzystanie z pomocy
słowa Bożego, które jest najlepszym z możliwych przewodników. To zaś
dokonuje się nie inaczej, jak za przyczyną kaznodziejów w pełnionej przez
nich funkcji wychowawczej i prorockiej.
Papież Franciszek akcentuje wychowawczy obowiązek kaznodziei od
samego początku swojego pontyfikatu, co wskazuje na ważkość tego problemu. Omawiane kwestie poruszył m.in. w homilii wygłoszonej podczas
mszy inaugurującej jego posługę piotrową, mówiąc, że „wszyscy wierni,
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Franciszek, Encyklika Lumen fidei, 35
Tamże.
Por. J. Twardy, Istota i cele kaznodziejskiej posługi słowa, dz. cyt., s. 302.
Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, 1.
Tamże.
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należący do Kościoła, są wezwani, aby wyruszyć w drogę wiary. W tej
wędrówce ku Bogu i rozwojowi człowieka szczególną rolę pełnią duszpasterze, którzy mają być przewodnikami i wychowawcami”81. Właśnie ze
względu na określenie duszpasterza mianem wychowawcy cytat ten przywołano w niniejszej dysertacji. Duszpasterz-wychowawca, którego jednym z podstawowych zadań jest głoszenie słowa Bożego, wspomaga rozwój człowieka i pomaga mu poznawać Boga na każdym etapie jego życia.
Chociaż analizy dotyczące obowiązku wychowawczego Kościoła realizowanego poprzez kaznodziejów niosących światło wiary oparte są
w dużej mierze o nauczanie obecnego papieża, warto podkreślić, że tego
typu przemyślenia dają się zauważyć w wypowiedziach wszystkich około- i posoborowych papieży. Wyraźnie mówi o tym Jan Paweł II w promulgującej Katechizm Kościoła katolickiego konstytucji apostolskiej Fidei
depositum. Papież podkreśla tam znaczenie wiary dla rozwoju człowieka i osiągnięcia przez niego szczytu zbawienia. Jan Paweł II mocno akcentuje też, że zadaniem Kościoła jest nieustanna dbałość o szerzenie tej
wiary82. W przedostatniej ze swoich 14 encyklik, czyli w Fides et ratio Jan
Paweł II wykorzystuje piękne porównanie wiary do skrzydeł. Stwierdza
tam, że dojrzała wiara „nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy, pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć
pełnię, tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go. Wiara i rozum to
jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji
prawdy”83. Kaznodzieja-wychowawca sam musi posiadać opisaną przez
papieża „parę skrzydeł”, by wspomagać powierzonych mu wiernych w dążeniu do Prawdy, którą jest sam Chrystus.
3.3.2. Głosiciel kerygmatu
Podkreślając potrzebę trzymania się kerygmatu, papież Franciszek mówi do tych, którzy przepowiadają w imieniu Kościoła: „Nie ma nic bardziej solidnego, bardziej głębokiego, bardziej pewnego, bardziej treściwego i bardziej mądrego od przepowiadania początkowego. Cała formacja
chrześcijańska jest przede wszystkim pogłębieniem kerygmy”84. Z tego
Por. Benedykt XVI, Wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa.
Przemówienie podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat (24 kwietnia 2005),
„L’Osservatore Romano” 2005 nr 6 (274), s. 10–13.
82 Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Fidei depositum, „L’Osservatore Romano”
1993 nr 2 (139), s. 4–19.
83 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, wprowadzenie.
84 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 165.
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więc względu zdaniem papieża kerygmat powinien być podstawą przepowiadania kaznodziejskiego, a sam kaznodzieja – człowiekiem kerygmatu.
Myśl ta przewija się przez nauczanie wszystkich papieży, których spuścizna stanowi materiał źródłowy dla niniejszej pracy85.
Podstawowym zadaniem, które papieże stawiają przed kaznodziejami
prowadzącymi wierzących do Chrystusa i do zbawienia, jest głoszenie im
wiary, czyli prawdy o Bogu, który stał się człowiekiem. Ruch kerygmatyczny przypomniał, że przepowiadanie jest aktualizacją zbawienia opartą na
Piśmie Świętym, dokonywaną w ramach współczesności86. Widoczne jest
to zwłaszcza w początkowym okresie pontyfikatu papieża Franciszka, kiedy trwał jeszcze ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary. Sam Franciszek akcentuje potrzebę refleksji „nad tajemnicą wiary i świętością Boga,
którą On podzielił z nami w Jezusie Chrystusie”87. Jak podkreśla papież,
treścią wiary katolickiej jest „historia zbawienia, a nade wszystko Osoba,
Jezus Chrystus, Słowo Boże, które stało się ciałem”88. Skoro zaś głoszenie
wiary stanowi podstawowe zadanie kaznodziei, to tym samym historia
zbawienia jest podstawową treścią przekazu kaznodziejskiego. Historia
Jezusa zajmować powinna centralne miejsce w głoszeniu wiary.
Franciszek podkreśla to bardzo mocno, stwierdzając, że „«kerygma»
powinna zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej
i w każdej próbie odnowy Kościoła”89. Dlatego – kontynuuje papież –
w słowach przepowiadającego90 „nieustannie rozbrzmiewa pierwsze orędzie: «Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz
jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić»”91. Używając określenia „pierwsze orędzie”, papież nie ma na myśli
85
86
87
88
89
90

91

Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 22; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 25; Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est,
25; Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 10–168 i 178–179.
Por. K. Panuś, Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania, „Analecta Cracoviensia” 33 (2001), s. 407.
Franciszek, Odważne świadectwo składane tam, gdzie narodziła się wiara. Przesłanie
papieża do łacińskiego patriarchy Jerozolimy, „L’Osservatore Romano” 2013 nr 12
(358), s. 15.
Franciszek, Historia zbawienia. 12 IV – Spotkanie z członkami Papieskiej Komisji
Biblijnej, dz. cyt., s. 16.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 164.
Choć przywołane słowa są przez papieża użyte w kontekście katechezy, to jednak
analiza cytowanego dokumentu (a także innych wypowiedzi Franciszka) nie pozostawia wątpliwości, że zapisane tu treści dotyczące katechezy odnoszą się także do
przepowiadania kaznodziejskiego. Papież wyraźnie łączy katechezę, ewangelizację,
misję i przepowiadanie homilijne.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 164.
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określenia czasowego, a określenie jakościowe, o którym nie można nigdy
zapomnieć i do którego „trzeba stale powracać i słuchać na różne sposoby i które trzeba stale głosić podczas katechezy w tej czy innej formie, na
wszystkich jej etapach”92.
Logiczną konsekwencją dotychczasowych przemyśleń jest stwierdzenie, że pierwszym etapem wskazanej wyżej i tworzącej zręby kerygmatu
refleksji o Jezusie i historii zbawienia jest poznawanie Jezusa i Jego ziemskiej historii. Dzięki pogłębionej refleksji na temat Jezusa możliwym staje się dostrzeżenie Jego misji w całej historii zbawienia. Zdaniem papieża
Franciszka „poznanie ziemskiego życia i działalności Zbawiciela w niewątpliwy sposób wpływa na pogłębienie wiary oraz miłości do Jezusa”93,
w czym uwidacznia się cel przepowiadania homilijnego. Mówienie o Jezusie i przybliżanie Jego postaci słuchaczom jest ważnym zadaniem kaznodziei-ewangelizatora. Wypełniający to zadanie – zdaniem papieża – jawi
się jako swoisty świadek Jezusa; jest tym, który Go poznał, a następnie
ukazuje adresatom homilii; opowiada o Nim i przedstawia Jego ludzkie
życie94. Każdy kaznodzieja powinien wyprowadzić z kerygmatu konkretne wskazania życiowe, dobrze je umotywować oraz ciepło zachęcać wiernych do dobrych postanowień i ich realizacji95.
Realizacja zadania polegającego na przekazywaniu wiedzy o Jezusie
ma owocować wzrostem wiary i pogłębieniem miłości do Niego. Zakłada
też, że kaznodzieja-wychowawca posiada dobrą znajomość treści Pisma
Świętego. Interpretacja tekstów natchnionych jest bowiem podstawowym
źródłem wiedzy o Jezusie, a więc także podstawowym źródłem refleksji
kaznodziejskiej. Franciszek podkreśla ważność tej refleksji mówiąc, że
jest ona „kanonicznym memoriałem, który zaświadcza o wydarzeniu Objawienia”96. W tym samym dokumencie papież dodaje, że „życie i misja
Kościoła opierają się na Słowie Bożym, które jest duszą teologii i zarazem
inspiracją dla całego życia chrześcijańskiego”97. To samo słowo może być
też inspiracją do podejmowania trudu wychowawczego.
Dla kaznodziei ważne jest i bardzo pomocne, aby w każdym opisie ewangelicznego cudu umiał rozróżnić formę literacką, kerygmat
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Tamże.
Por. Franciszek, Odważne świadectwo składane tam, gdzie narodziła się wiara,
dz. cyt., s. 15.
Por. tamże.
Por. J. Twardy, Wzór i źródło nowego życia, [w:] Kazania pasyjne, red. J. Twardy,
Przemyśl 2009, s. 7.
Franciszek, Historia zbawienia. 12 IV – Spotkanie z członkami Papieskiej Komisji
Biblijnej, dz. cyt., s. 16.
Tamże, s. 17.
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i wydarzenie. Tego rodzaju podejście ustrzeże go bowiem przed jednostronnym historycyzmem, jak i przed lekceważeniem wydarzenia cudu98.
Nie ma potrzeby w tym miejscu powtarzać, jak ważną sprawą dla kaznodziei jest właściwe przygotowanie się do pełnienia posługi poprzez obcowanie ze słowem Bożym i poznawanie go. W sposób szczegółowy kwestia
ta została przedstawiona we wcześniejszych rozdziałach. Warto ją jednak raz jeszcze przywołać, aby zaznaczyć jej ważność nie tylko w realizacji prorockiej i heroldycznej, ale także wychowawczej funkcji kaznodziei.
Zasygnalizowane już wyżej, a podkreślane przez papieża znaczenie
Jezusa w dziejach świata, w szeroko rozumianej historii zbawienia i w życiu każdego człowieka jest bardzo istotne dla kaznodziei i stanowi istotę
jego zadań wychowawczych wobec ludzi powierzonych jego pasterskiej
trosce. Franciszek mocno to akcentuje, przypominając całemu Kościołowi, a przede wszystkim tym, którzy bezpośrednio są zaangażowani
w ewangelizację, że zadanie, które ciąży na Kościele, wymaga autentycznej ewangelizacji. „Nie może być autentycznej ewangelizacji bez wyraźnego głoszenia, że «Jezus jest Panem», oraz bez prymatu głoszenia Jezusa
Chrystusa w każdej działalności ewangelizacyjnej”99 – zaznacza papież.
Skuteczne wychowywanie nie jest więc możliwe bez poznania doczesnego życia i działalności Jezusa. Oznacza to konieczność ciągłego nauczania o Jezusie. Nauczanie to nie może ograniczyć się do interpretowania Jego przesłania. Powinno dokładnie przedstawiać Jego życie
i działalność. Ważnym elementem wychowania jest więc, mówiąc obrazowo, pokazywanie Jezusa ludziom. Błędem byłoby ograniczanie kerygmatu
wyłącznie do informacji o życiu i działalności Jezusa. Dlatego też papież
Franciszek podkreśla potrzebę akcentowania w przepowiadaniu prawdy
o Bożym Miłosierdziu, którego człowiek nieustannie doświadcza. Włączenie w przepowiadanie tematu miłości i miłosierdzia oraz praktykowanie tych postaw w życiu to ważne elementy posługi kaznodziejskiej100.
W odczytywaniu i aktualizowaniu kerygmatu ewangelicznych opisów
cudów kaznodzieja powinien podkreślać znaczenie wiary101. Papież bardzo mocno łączy Chrystusa z miłosierdziem, podkreślając, że „orędziem
Jezusa jest miłosierdzie”102, i dodając, że „Przecież to On sam [Jezus] po98
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Por. J. Twardy, Kerygmat a wydarzenie w głoszeniu cudów Jezusa, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 39 (2006) z. 2, s. 323.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 110
Por. Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, „L’Osservatore Romano” 2015 nr 5 (371), s. 4–16.
Por. J. Twardy, Kerygmat a wydarzenie w głoszeniu cudów Jezusa, dz. cyt., s. 321.
Franciszek, Orędziem Jezusa jest miłosierdzie. Homilia w kościele św. Anny,
„L’Osservatore Romano” 2013 nr 5 (352), s. 15.
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wiedział: Nie przyszedłem do sprawiedliwych, sprawiedliwi usprawiedliwiają się sami. Panie, bądź błogosławiony, jeśli Ty możesz to uczynić, ja
nie mogę! Oni jednakże sądzą, że mogą tego dokonać. Ja przyszedłem do
grzeszników” (Mk 2, 17). Jezus troszczy się o wszystkich, ale szczególnie
o tych, którzy zbłądzili na swej ludzkiej drodze. Nie zostawia ich samych,
bez możliwości poprawy, bez możliwości wyjścia z ciemności grzechu.
Wyciąga do nich swą miłosierną dłoń i za sprawą Ojca uzdrawia to, co
grzeszne, o ile tylko człowiek powie Bogu: „tak, chcę, dotknij i uzdrów
mnie Panie”. Nie łamie przy tym wolnej woli człowieka. Cierpliwie czeka
na ludzkie „chcę”.
Sam Bóg jako Miłosierny Ojciec za sprawą swojego Syna ukazał nam,
na czym polega prawdziwa miłość i nauczył miłosierdzia. Jest to podstawową treścią przepowiadania homilijnego. Wszelkie inne treści, np. dotyczące moralności czy duchowości, stanowią pokłosie przyjęcia w duchu
wiary prawdy o Miłosiernym Bogu Ojcu. Kaznodzieja – jako człowiek
mówiący o Bogu – jest więc krzewicielem wiary. Jest to podstawowy rys
w obrazie kaznodziei-wychowawcy tworzonym na bazie nauczania papieża Franciszka oraz jego poprzedników.
Czytając powyższy tekst można by odnieść mylne wrażenie, że prawdy o Bogu Miłosiernym są oryginalnymi tezami papieża Franciszka. Nie
ma wątpliwości, że to on w ostatnim czasie mocno je rozwinął i propagował. Wyrazem tego było ogłoszenie wspominanego już niejednokrotnie
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Warto jednak podkreślić, że również
poprzednicy Franciszka, a wśród nich przede wszystkim Jan Paweł II oraz
Benedykt XVI akcentowali kwestię miłosierdzia Bożego, widząc w nim
ważną prawdę wiary oraz wzór do naśladowania przez wierzących. Chociaż nie ma potrzeby szczegółowego przedstawiania myśli tych papieży ze
względu na fakt, iż zostały one włączone do nauczania Franciszka, to nie
można przynajmniej nie wspomnieć dwóch ważnych encyklik, w których
sporo uwagi poświęcono właśnie miłosiernej miłości Boga. Są to: Deus caritas est103 Benedykta XVI i Dives in misericordia104 Jana Pawła II.
Miłosierdzie Boże, ale także miłosierne działanie człowieka, do którego wychowuje kaznodzieja, to rzeczywistości mocno wychodzące poza
logikę i porządek doczesności. Wyraźnie nawiązują one do nadziei, której
siewcą powinien być każdy kaznodzieja.

103 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est (25 grudnia 2005).
104 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia (30 listopada 1980).
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3.3.3. Siewca nadziei
Opisana wyżej wiara stanowiąca przedmiot i fundament działań kaznodziei-wychowawcy w sposób naturalny łączy się z nadzieją. Jest ona kolejną po wierze cnotą, do której wychowuje kaznodzieja. Nadzieja jest też
cnotą, na której kaznodzieja-wychowawca buduje swoją posługę.
Dokumentem, który w całości odnosi się do postawy nadziei we
współczesnym świecie, jest Spe salvi Benedykta XVI. W encyklice tej
zawarta jest cała aktualna nauka teologiczna dotycząca nadziei i z tego
względu stanie się ona podstawowym źródłem dla dalszych rozważań
w niniejszej pracy.
Nadzieja będąca elementem tożsamości kaznodziei jest przez Benedykta XVI rozumiana teologicznie. „Nadzieja równa cnocie teologalnej,
nadzieja nakierowana na zbawienie (o czym już była mowa w kontekście
związku nadziei z wiarą), które transcenduje doczesny świat, gdyż zakorzenione jest w wieczności”105 – pisze papież, który uważa też, że nadzieja odwołująca się do wiary i miłości powinna wybrzmiewać w wypowiedziach kaznodziejów-wychowawców.
Człowiek wierzący i mający świadomość miłości Boga może spodziewać się życia z Nim w wieczności. Takie przekonanie powinien głosić kaznodzieja, zachęcając równocześnie do tego, by tak żyć, aby zasłużyć na
wieczną egzystencję z Bogiem.
Nauka o nadziei jest z natury nauką dotycząca eschatologii. Nie oznacza to jednak, że pomija teraźniejszość. Powinna bowiem pokazywać, że
właśnie od tej drugiej zależy jakość pierwszej106.
Fakt, że kaznodzieja jest człowiekiem nadziei, powinien uwidaczniać
się nie tylko w treściach jego nauczania, ale też w sposobie funkcjonowania. Jest to bardzo ważne w kontekście refleksji nad wychowawczą funkcją
kaznodziei, dla której – jak już wspominano – świadectwo i wzór zachowania mają duże znaczenie.
Kaznodzieja jako człowiek nadziei jest osobą zakorzenioną w wieczności (w eschatologii) i mającą na uwadze zbawienie jako podstawowy
i ostateczny cel. Chodzi tu zarówno o zbawienie własne, jak i ludzi powierzonych jego pasterskiej trosce. Do tego ostatniego mobilizuje kaznodzieję-wychowawcę nie tylko poczucie obowiązku, ale nade wszystko
miłość, która – jak już wspominano – jest nierozerwalnie związana z nadzieją. W takim nastawieniu kaznodziei uwidacznia się zasygnalizowana
105 Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 10–12.
106 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, Czyn ludzki, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia
nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 129–132.
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we wstępie paragrafu teza, że w ostateczności chodzi o miłość, a nadzieja jest niejako jej tłem lub wręcz narzędziem wykonawczym. Akcentowanie związku nadziei z miłością jest tak naprawdę akcentowaniem
godności osoby i relacji na wskroś personalnych. Wspomniane relacje
urzeczywistniają, jak zauważono wcześniej, wychowawczy aspekt posługi kaznodziejskiej.
Zakorzenienie w eschatologii i nakierowanie na życie wieczne nie
oznacza zdystansowania się od doczesności. Prawdziwa chrześcijańska
nadzieja – jak zauważa Benedykt XVI – nie może się rodzić i istnieć poza
Kościołem, gdyż z natury nie jest indywidualistyczna. Na przestrzeni całej historii chrześcijaństwa można dostrzec nieudolne próby zobrazowania nadziei w postaci wizerunku nieba, wiecznej szczęśliwości. Niestety,
nigdy nie powstał obraz doskonały, gdyż nikt nie jest w stanie wyobrazić
sobie czegoś, czego tak naprawdę nie zna. Papież uważa, że „wszystkie te
próby przedstawienia nadziei sprawiły, że w ciągu wieków wielu ludzi starało się żyć wiarą i z tej przyczyny wyrzekło się swoich hyparchonta, majątku koniecznego do egzystencji. Autor Listu do Hebrajczyków w jedenastym rozdziale zamieścił swoistą historię tych, którzy żyją w nadziei oraz
są w drodze – historię, która od Abla rozciąga się aż do czasów, w których
List został napisany”107. W czasach nowożytnych, o których wspomina
dalej papież Benedykt, zbawienie przestaje być rozumiane jako rzeczywistość indywidualna i nadawany jest jej wymiar wspólnotowy. Chrześcijańska nadzieja, której podstawowym przedmiotem jest właśnie zbawienie, stanowi o rzeczywistości wspólnotowej, a dokładniej o rzeczywistości
eklezjalnej. Kaznodzieja więc jako człowiek nadziei jest osobą dbającą
o Kościół i jego prawdziwie wspólnotowy charakter.
W tym miejscu po raz kolejny widoczne jest przenikanie się prezentowanych w monografii funkcji kaznodziejskich. Kaznodzieja, który chce
być wychowawcą, powinien być ukierunkowany na przyszłość, także na
eschatologię, i w ten sposób ukazywać swój związek z nadzieją. Poza tym
musi być człowiekiem wiary, dzięki której jego nadzieja może zaistnieć.
Kaznodzieja ma wiedzieć, że to, co mówi, pochodzi od samego Boga –
co oznacza świadomość funkcji prorockiej. Kaznodzieja to też człowiek
wspólnoty, która w tym wypadku oznacza Kościół, co najpełniej urzeczywistnia się w jego funkcji heroldycznej. Chcąc być rzeczywistym wychowawcą, nie może nie być równocześnie prorokiem i keryksem.
Troska o wspólnotowość Kościoła nie może ograniczyć się tylko do jego struktur partykularnych (jak parafia, diecezja, a nawet kraj), ale trzeba patrzeć szerzej i ogarniać myślą cały Kościół Chrystusowy. Nadzieja
107 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 13–14.
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dotycząca jedności w Kościele jest więc z natury nadzieją o charakterze
ekumenicznym, co także wyraźnie wybrzmiało w opisie działań heroldycznych kaznodziei. Mimo że słowo ekumenizm nie pada w tekście, który za chwilę zostanie przywołany, to jednak bez wątpienia można w nim
dostrzec ten ekumeniczny charakter. Jak bowiem naucza papież, w nadziei człowieka wierzącego chodzi o przywrócenie „jedności, którą tworzy
światowa wspólnota wierzących. […] Punktem wyjścia jest tu po prostu
wyrażenie «życie błogosławione [szczęśliwe]». Następnie [List do Proby] cytuje Psalm 144 [143], 15: «Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan».
I kontynuuje: «Abyśmy mogli przynależeć do tego ludu i […] osiągnąć życie wieczne z Bogiem, ‘celem nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca,
dobrego sumienia i wiary nieobłudnej’ (por. 1 Tm 1, 5)». To prawdziwe
życie, które wciąż próbujemy osiągnąć, jest związane z trwaniem w egzystencjalnej jedności z «ludem» i dla każdej jednostki może się realizować
jedynie w «my». Zakłada ono właśnie wyjście z obozów własnego «ja», ponieważ jedynie otwarcie tego uniwersalnego podmiotu otwiera również
spojrzenie na źródło radości, na samą miłość – na Boga”108.
Powyższy tekst o ekumenicznym wydźwięku może być rozumiany
szerzej. Można się w nim dopatrzeć nadziei na jedność wszystkich ludzi.
I chociaż, jak stwierdza papież, taka „wizja «szczęśliwego życia», ukierunkowanego na wspólnotę, ma na celu coś spoza obecnego świata”109, to
jednak nie należy jej odrzucać. Przeciwnie, należy ją wspierać, jeśli jest
się człowiekiem wiary i miłości, które przecież też „są spoza tego świata,
a jednak realnie w nim istnieją i pozwalają istnieć nadziei, która nie jest
imaginacją nieosiągalnej szczęśliwości, lecz oczekiwaniem konkretnego
dobra, którym w ostateczności ma być zbawienie”110. Nierozpoznawalnym na ziemi wyrazem królestwa Bożego jest fakt jednoczenia się ludzi
wokół Kościoła. W takim sensie kaznodzieja jest człowiekiem zabiegającym z nadzieją o jedność ludzi. I chociaż ma świadomość trudności w tym
zakresie, to jednak nie ustaje w wysiłkach. Mając w głowie postawione
przez papieża pytanie retoryczne, czyż patrząc na współczesne dzieje, nie
przychodzi nam stwierdzić, że nie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze111, stara się swoim przepowiadaniem
i świadectwem nie dopuścić do owego „zdziczenia”. Na swojej wierze
i swoją miłością buduje nadzieję, że prawdziwa jedność wśród ludzi jest
108 Tamże, 14.
109 Tamże, 15
110 Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia,
Kraków 2007, s. 240–247.
111 Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 15.
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możliwa. Rys nadziei jest więc wyraźnym dopełnieniem rysów miłości
i wiary. W przepowiadaniu kaznodzieja powinien wzorować się na Chrystusie, przede wszystkim na jego miłości do ludzi. Miłość kaznodziei jest
świadectwem wiary i nadziei oraz argumentem, który najbardziej dociera
do słuchaczy112.
3.3.4. Nadzieja na przemianę świata
Fakt, że nadzieja, która pojawia się jako ważny element obrazu kaznodziei, jest ukierunkowana na zbawienie, nie oznacza zdystansowania się
przepowiadającego od kwestii egzystencjalnych. Posługa kaznodziei ma
być swoistym narzędziem zmiany świata na lepsze. Owa przemiana może
dokonać się jedynie poprzez przemianę ludzi, a konkretnie ich myślenia
i działania. Te elementy powinny być objęte troską kaznodziei, który musi
mieć przekonanie wyrastające z wiary we wszechmocnego i będącego miłością Boga. Ludzie mogą się zmieniać, a przepowiadanie kapłana powinno im w tej przemianie pomóc poprzez wskazanie odpowiednich kierunków tej przemiany i narzędzi, które należy wykorzystać dla jej osiągnięcia.
Bez takiego przekonania posługa kaznodziejska byłaby jedynie moralizatorstwem lub przedstawianiem nierzeczywistych scenariuszy.
Właściwie postrzegana nadzieja ma dotyczyć nie tylko tzw. spraw
wielkiej wagi, ale także wielu pozornie drobnych problemów, które składają się na ludzkie życie. Chodzi tu o takie kwestie jak ta, by „głodni byli
nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadzieją na uzdrowienie, więźniowie odwiedzani itd.”113. Skoro bowiem to wszystko – jak naucza Benedykt XVI – ma być przestrzenią dla realizacji miłości114, to musi się także
znaleźć w obszarze działania nadziei.
Chcąc za pomocą porównania wyostrzyć ukazywany tu rys nadziei,
można powiedzieć, że nadzieja kaznodziei-wychowawcy powinna być jak
ta, która charakteryzowała świętych. Ma być ona zakorzeniona w wieczności i odnosić do Boga, a realizować w doczesności i dotyczyć człowieka. O taką nadzieję należy zabiegać i takiej nadziei trzeba pomagać się
rozwijać, a także wypełniać115. Pierwszym wzorem przeżywania nadziei
jest z całą pewnością Maryja. Papież nazywa ją wręcz „niewiastą nadziei”,

112
113
114
115

Por. T. Lewandowski, Etos kaznodziei, dz. cyt., s. 225.
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 31.
Por. tamże.
Por. tamże, 40.
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gdyż wierzy w obietnice Boże i oczekuje zbawienia Izraela116. Ona jest
przekonana, że „dla Boga […] nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37), dlatego z nadzieją przyjmuje wszystkie wyzwania. Bez tej nadziei nie byłaby
w stanie wypełnić swojego posłannictwa. Nie wypełniłaby roli, jaką w historii zbawienia Bóg dla Niej zarezerwował. Podobnie jest i z kaznodzieją.
Bez nadziei nie wypełni swojego zadania, czyli nie zrealizuje misji, którą
Bóg mu wyznaczył w momencie, gdy ten dobrowolnie przyjął święcenia
kapłańskie.
Bazując na wierze w Boga oraz na doświadczeniu Jego miłości, kaznodzieja ma prawo żywić nadzieje na przemianę świata. Zabieganie o to
jest jednym z istotnych aspektów wychowawczej posługi kaznodziei, który ma wychowywać ludzi, a przez to zmieniać cały współczesny świat na
lepszy, bardziej Boży.
3.3.5. Kaznodziejska „szkoła nadziei”
Idąc za myślą Benedykta XVI, trudno nie dojść do wniosku, że właściwym dopełnieniem refleksji o nadziei w życiu i posłudze kaznodziejów
jest wskazanie „«miejsc» uczenia się i ćwiczenia w nadziei”, czyli takich,
które są „szkołą nadziei”117. Należą do nich następujące rzeczywistości:
modlitwa, cierpienie i sąd ostateczny. Kaznodzieja nie może zapominać
o istocie swojego posłannictwa, że ma głosić radosne orędzie o zbawieniu,
a więc budzić u słuchaczy ufną nadzieję118.
Papież, odwołując się do Pisma Świętego, nauczania Ojców Kościoła oraz współczesnych autorytetów teologicznych, zwraca uwagę na „relację zachodzącą między modlitwą i nadzieją”119. Podkreśla jednak, że
chociaż ta relacja jest naturalna, to jednak tylko potencjalna. Jej uaktualnienie zależy od jakości modlitwy. Aby stała się ona „szkołą nadziei”, tzn.
wpływała na wzrost nadziei człowieka, modlitwa musi być głęboka. Powinna być autentycznym, pełnym ufności stawaniem przed Bogiem. To
trudne zagadnienie papież nazywa procesem wewnętrznego oczyszczenia,
w którego wyniku człowiek staje się bardziej otwartym na Boga i w konsekwencji – otwartym na innych ludzi. Modlitwy każdy musi się uczyć,
116 Por. tamże, 41.
117 Benedykt XVI używa takich określeń w tytułach i podtytułach tych części encykliki
Spe salvi, w które wpisane są numery 32–48.
118 Por. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 785.
119 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 33.
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bowiem będzie ona miła Bogu tylko wówczas, gdy będzie się odnosić do
Bożego planu. Z tego też powodu prośby o rzeczy powierzchowne, ułatwienia, wygody nie powinny mieć miejsca w modlitwie kaznodziei. Zaburzają one bowiem jego posługę, wypaczają zadania i działają demobilizująco. Ze słów papieża jasno wynika, że modlitwa powinna być ufna
i szczera, a nie roszczeniowa i samouniewinniająca. Rozmowę ze Stwórcą
należy opierać na prawdzie, gdyż tylko wówczas będzie ona mogła właściwie kształtować sumienie i to zarówno głoszącego słowo Boże, jak i jego
słuchaczy120.
Jak nietrudno zauważyć, prawdziwa modlitwa jest na wskroś osobista. Z drugiej strony jest ona włączona w modlitwę całego Kościoła. „Musi być konfrontacją mojego «ja» z Bogiem żywym”121 – zaznacza papież.
Jest to niezwykle trudne zadanie, dlatego Kościół musi wspierać swych
wiernych w trosce o dobrą, świętą modlitwę. Pomocą mogą tu być przykłady ludzi świętych i błogosławionych, którzy wybrali drogę modlitwy
i uczynili ją sposobem na własne życie. Sam Jezus uczy modlitwy swoich
uczniów, czego pamiątką jest m.in. modlitwa liturgiczna. Według papieskiej nauki modlitwa osobista powinna się przeplatać z modlitwą Kościoła, a Eucharystia jest do tego najlepszą okazją. Biorący w niej udział wierni dokonują swojego samooczyszczenia oraz nabywają zdolność służby na
rzecz innych. Dodatkowo są siewcami nadziei i radosnej nowiny o zmartwychwstaniu oraz życiu wiecznym. Papież nazywa tę nadzieję „czynną”,
gdyż za jej sprawą świat staje się bardziej otwarty na Boga i jego działanie122. Ta swoista dwubiegunowość, czyli połączenie indywidualności ze
wspólnotowością, nie tylko nadaje nadziei szczególnego charakteru, ale
jest wyraźnym wyzwaniem. Kaznodzieja więc, jeśli ma być człowiekiem
nadziei, musi być człowiekiem modlitwy i to takiej, która nie ogranicza
się do wymiaru osobistego, ale jest związana z życiem Kościoła. W tym
miejscu po raz kolejny w życiu i posłannictwie kaznodziei-wychowawcy
uwidacznia się rys eklezjalny. Mówiąc inaczej, wyraźnie daje się zauważyć,
że kaznodzieja, jeśli chce dobrze wypełnić swoją funkcję wychowawczą,
musi działać w ramach Kościoła i przy jego wsparciu.
Niemniej przez modlitwę kaznodzieja uczy się nadziei przez działanie, czyli angażując się w pracę na rzecz innych z pragnieniem obudzenia
w nich promiennej radości i chęci otwarcia serc na to, co Boże. Nadzieja pokładana w Bogu jest więc nadzieją czynną, przemieniającą ludzkie życie, pozwalającą na otwarcie drzwi na przyszłość rozumianą jako
120 Por. tamże.
121 Tamże, 35.
122 Por. tamże, 34
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szczęście wieczne123. Pisząc o tym, papież zauważa niebezpieczeństwo fanatyzmów jako konsekwencję niepowodzeń, w których ludzie nie pozwalają oświecać się „światłem nadziei”124. Oznacza to więc, że aby działanie stało się „szkołą nadziei”, musi być nie tylko „poważne i prawe” – jak
wprost zauważył papież w omawianym fragmencie – ale też powinno wynikać z nadziei. Ponieważ zaś ta łączy się z wiarą i miłością, także w tym
działaniu powinny się one ujawniać.
Kaznodzieja-wychowawca jako człowiek nadziei jest zatem człowiekiem działania. Inaczej bowiem – w myśl nauczania Benedykta XVI – nie
mógłby dobrze „nauczyć” nadziei innych. Warto jednak zauważyć, że
wcale nie chodzi tu o aktywizm, ale o takie działanie, które urzeczywistnia i pogłębia nadzieję dzięki temu, że ją zakłada oraz nawiązuje do wiary i miłości.
Cierpienie, które papież łączy z działaniem w jednej „szkole nadziei”,
jest integralną częścią ludzkiej egzystencji. Może być powodem zawodów
i frustracji. Można jednak także zmienić je w źródło nadziei. Nie chodzi tu o to, aby uznać je za dobre, ale pamiętać o tym, że cierpienie przemija. Można je ponadto „ofiarować Bogu”, tzn. połączyć z cierpieniami
Chrystusa, aby w ten sposób ulepszać świat. Przyjmując cierpienie, warto – jak pisze papież – „przejść wielką drogę «bycia-człowiekiem» w taki
sposób, jak to przed nami zrobił Chrystus”125. Dzięki cierpieniu z innymi – współcierpieniu – zbliżamy się do drugiego człowieka. W taki sposób cierpienie staje się wyrazem nadziei ściśle związanej z miłością.
Warto przywołać w tym miejscu słowa papieża, który wymienia owoce ofiarowywania cierpień Chrystusowi: „Dzięki ofiarowaniu małe kłopoty codzienności mogą nabrać sensu i być wkładem w ekonomię dobra
i miłości pośród ludzi”126. Każdy człowiek, a szczególnie oddany Bogu
i Bożym dziełom kaznodzieja, powinien dokonać w tym miejscu autorefleksji, bowiem opisana w papieskich słowach perspektywa powinna stać
się sposobem na pokonywanie trudów codzienności127.
Kaznodzieja, który stara się być człowiekiem nadziei, nie może uciekać od cierpienia (oczywiście nie oznacza to, że ma się na nie bezkrytycznie godzić). Powinien je jedynie właściwie przekierowywać lub wykorzystywać do przekazania informacji, że trzeba działać, gdyż świat nie jest
doskonały. Przepowiadając, powinien starać się zmieniać świat. Powinien
123
124
125
126
127

Por. tamże, 35
Por. tamże.
Tamże, 39.
Tamże, 40.
Por. tamże.
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także z cierpienia jako zarzewia miłości czerpać siłę i ukazywać potrzebę
miłości jako przestrzeni wychowawczej.
Analizując kwestię sądu ostatecznego, papież zauważa, że perspektywa ta od wieków wpływała i nadal wpływa na doczesne życie chrześcijan, którzy reflektują swe życie niejako w obawie przed tym, co ich czeka. Z drugiej strony papież mówi o nadziei pokładanej w sprawiedliwości
Bożej, która nie zawiedzie człowieka o dobrze ukształtowanym sumieniu.
W tym sensie pespektywa sądu ostatecznego jest patrzeniem w przyszłość,
ku wiecznej szczęśliwości oraz ku poprawie teraźniejszości. Na przestrzeni wieków, w których powstawały kolejne sakralne budowle, spojrzenie
ku przyszłości było często podejmowanym tematem. Artyści malarze próbowali przelać na płótna własne wyobrażenia przyszłości, patrząc na nie
z perspektywy doczesności, w której żyli. Nawiązując do prawd historycznych, na wschodnich ścianach świątyń przedstawiano Chrystusa-Króla,
którego powrót na świat napawał nadzieją, a na zachodnich wyobrażenia
związane z sądem ostatecznym. Te ostatnie miały służyć zmuszeniu wiernych do podjęcia refleksji nad własnym życiem, nieunikania odpowiedzialności za czyny i przemiany sposobu postępowania, gdy codzienność
okazywała się być zbyt trudna do akceptacji. Papież ubolewa nad tym, że
szczególnie w ikonografii temat sądu ostatecznego był chętniej i częściej
podejmowany niż obrazy wlewające w ludzkie serca nadzieję na lepszą
przyszłość w niebie128.
Po przedstawieniu poglądów dotyczących sądu ostatecznego, które
pojawiały się w ciągu wieków w teologii129, papież dodaje: „Protest przeciw
Bogu w imię sprawiedliwości niczemu nie służy. Świat bez Boga jest światem bez nadziei (Ef 2, 12). Jedynie Bóg może zaprowadzić sprawiedliwość.
A wiara daje nam pewność: On to robi”130. Dla chrześcijanina obraz Sądu
Ostatecznego nie powinien być więc obrazem przerażającym, ale obrazem
nadziei, mówiącym równocześnie o odpowiedzialności. Skoro sam Bóg
jest gwarantem sprawiedliwości, to w Nim człowiek może doznać pociechy i łaski odkupienia przez miłosierdzie. Odnosząc te myśli do kaznodziei-wychowawcy, należy powiedzieć, że ma on być człowiekiem nadziei,
który nie działa ze strachu, lecz z miłości i z przekonania, że to, co robi
z jego życiem Bóg, on zawsze przyjmie. Mając świadomość takiej odpowiedzialności, kaznodzieja musi starać się jak najlepiej wypełniać swoje
wychowawcze zadania.

128 Por. tamże, 41.
129 Por. tamże, 42–43.
130 Tamże, 44.
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3.3.6. Kaznodzieja-wychowawca głosicielem i świadkiem Miłości
Dla człowieka wierzącego celem i sensem egzystencji jest miłość. Potrzeba miłości jest podstawowym imperatywem każdego człowieka. W związku z tym powinna być podstawową treścią przepowiadania homilijnego
i podstawowym uwarunkowaniem głoszącego homilie i jego słuchaczy.
Aby właściwie zrealizować wskazany wyżej imperatyw w życiu własnym i pomóc w tym zadaniu słuchaczom, kaznodzieja musi przede
wszystkim rozumieć, co to jest miłość. Musi nie tylko odróżniać ją od
jej pozorów i wypaczeń, ale też znać jej rodzaje. Teoria miłości, czy – jak
pisze Benedykt XVI – warstwa spekulatywna131, to ważna kwestia, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w homiliach i kazaniach. Dzięki
przedstawianiu w nich zagadnienia miłości zarówno przepowiadający, jak
i jego słuchacze będą w stanie dostrzec i zrozumieć zasygnalizowane wyżej kwestie, które są fundamentalne nie tylko dla katolików, ale ogólnie
dla wszystkich ludzi niezależnie od wyznania czy światopoglądu.
Konieczność zwrócenia uwagi przez kaznodzieję na miłość jako temat nauczania nie wynika jedynie z jej zasadniczego charakteru w refleksji antropologicznej i teologicznej, z którą – jak przyjdzie wykazać – jest
złączona refleksja kaznodziei. Wynika także z faktu, że – jak zauważa papież – stanowi ona „przesłanie bardzo aktualne i mające konkretne znaczenie w świecie, w którym z imieniem Bożym łączy się czasami zemsta
czy nawet obowiązek nienawiści i przemocy”132. Dlatego też każdy kaznodzieja-wychowawca, idąc za wzorem papieża, powinien pragnąć „mówić
o miłości, którą Bóg nas napełnia i którą mamy przekazywać innym”133.
Jest to ważny aspekt działań kaznodziejskich.
Papież Benedykt XVI główną myślą swojej programowej encykliki
Deus caritas est, a zarazem podstawową tezą swojego pontyfikatu uczynił zagadnienie miłości – zwłaszcza miłości Boga do człowieka. Ta miłość jest podstawową wartością, którą człowiek powinien odkrywać, przeżywać i na którą powinien odpowiadać. Wchodzenie w zaproponowany
przez łaskawego Boga dialog miłości jest zadaniem dla każdego człowieka: „«Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa
w nim» (1 J 4, 16). Słowa z Pierwszego Listu Świętego Jana wyrażają ze
szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz
Boga i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi”134.
131
132
133
134

Por. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 1.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
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Jednym ze sposobów ukazywania i odkrywania zasygnalizowanej tu
prawdy jest przepowiadanie kaznodziejskie. Istotnym elementem kaznodziei jest jego głęboka wiara i zjednoczenie ze słowem, które głosi135. Dlatego można w tym miejscu postawić hipotezę, której weryfikacją staną
się zapisane niżej treści niniejszego rozdziału. Brzmi ona następująco:
kaznodzieja to człowiek, który głosząc miłość, głosi Boga, który sam jest
Miłością.
„Miłość Boga wobec nas jest sprawą zasadniczą dla życia i niesie ze
sobą decydujące pytania o to, kim jest Bóg i kim my jesteśmy”136 – pisze w początkowych partiach swojego programowego dokumentu Benedykt XVI. W tych słowach zdaje się nakreślać plan działania kaznodziei,
a więc nadawać podstawowe rysy jego obrazowi. Skoro bowiem miłość
Boga jest sprawą kluczową dla życia człowieka, a refleksja o miłości jest
jednocześnie refleksją nad tożsamością nie tylko tego Boga, ale i umiłowanego przez Niego człowieka, to de facto namysł ten jest też zastanawianiem się nad działaniem ludzkim, którego konsekwencje, jak twierdzą moraliści, kształtują oblicze świata i sięgają do wieczności, określając
miejsce człowieka po śmierci137. To wszystko zaś jest oczywistą materią
przepowiadania homilijnego, które samo jest takim komentarzem do objawionych tekstów, dzięki któremu człowiek zbliża się do Boga i ustawia
swoje życie zgodnie z Jego zbawczą propozycją.
Chcąc poznać Boga – co jest podstawową, chociaż nie zawsze uświadomioną potrzebą człowieka, jak wynika z przemyśleń Benedykta XVI –
człowiek analizuje jego działanie. Ono zaś jest działaniem pełnym miłości, a jego zwieńczeniem jest fakt wcielenia i odkupienia. Podkreśla to
papież Ratzinger, przytaczając słowa Pisma Świętego: „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy […] miał życie wieczne” (J 3, 16). W innym miejscu przywołanego dokumentu Benedykt cytuje św. Augustyna, który mawiał: „Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę”138. Opisane prawdy powinny na stałe stać się
treścią przepowiadania kaznodziejskiego.
Kaznodzieja-wychowawca, który zgodnie ze swoim powołaniem
i podstawowym zadaniem chce dotykać głębokich pytań stawianych sobie przez człowieka i szukać na nie odpowiedzi, powinien ukazywać miłość jako siłę dającą początek wszelkiemu Bożemu działaniu. Skoro zaś
135 Por. T. Lewandowski, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, dz. cyt., s. 779.
136 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 2.
137 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, Czyn ludzki, dz. cyt., s. 129–132.
138 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 19.
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człowiek jest „na obraz Boga” (Rdz 2, 28), to ta sama miłość jest także
jego siłą, motorem działań i zwieńczeniem wszelkich przedsięwzięć. Nawet jeśli człowiek wierzący nie podejmuje systematycznej refleksji teologicznej na temat miłości, to powinien mieć świadomość, że wezwanie do
niej pojawiające się w homiliach jest efektem odczytania tożsamości Boga i człowieka. Jego pierwotną motywacją nie jest wezwanie do ślepego
posłuszeństwa Bogu, lecz potrzeba odwzajemniania tej miłości oraz chęć
upodabniania się do bezgranicznie miłującego Boga.
Ważnym zadaniem kaznodziei jest tłumaczenie wiernym, na czym
polega prawdziwa miłość. Kaznodzieja ma być nie tylko teoretykiem miłości, ale też jej świadkiem – na co zwraca uwagę Benedykt XVI139. Nauczanie papieskie stanowi więc podstawę tezy, że kaznodzieja-wychowawca to świadek Bożej miłości. W tym stwierdzeniu zawarte są wszystkie
ważne treści. Pokazuje ono, że przepowiadający wie, czym jest miłość Boga i daje o niej świadectwo w swoim przepowiadaniu i działaniu. Nie można świadczyć, nie wierząc. Wierząc zaś i kierując się prawdą, nie można
nie działać. Z tego względu kaznodzieja jako świadek miłości ma być człowiekiem czynu i do czynu ma wzywać ludzi, którym posługuje. Miłość,
jak pisze papież, jest „służbą, którą Kościół pełni, aby nieustannie wychodzić naprzeciw cierpieniom i potrzebom (również materialnym) ludzi”140.
Miłość jest konkretnym działaniem wobec konkretnego człowieka. Skoro więc kaznodzieja służy na rzecz Kościoła i powierzonych mu wiernych,
daje tym samym wyraz miłości. Jak zaś niejednokrotnie podkreślano we
wcześniejszych częściach pracy, służba Kościoła jest służbą kaznodziei,
w którego tożsamość wpisana jest eklezjalność.
Konkludując wątek świadczenia o miłości jako ważnego tożsamościowego określenia kaznodziei-wychowawcy, warto wrócić do kwestii fundamentu tej koncepcji. Bierze się ona ze zrozumienia tożsamości Boga, który
jest Miłością. Fakt ten podkreśla papież i powinien być podkreślany przez
kaznodziejów poczuwających się do łączności z papieżem. Świadczenie
o takiej miłości i próba realizowania jej we własnym życiu są efektem doświadczenia człowieka, czyli tożsamości człowieka, który sam został obdarowany miłością. Można więc powiedzieć, że fundamentem wpisującym się mocno w przepowiadanie homilijne jest wezwanie do otwarcia
się na doświadczanie i realizację miłości poprzez biblijny obraz Boga i biblijny obraz człowieka141.

139 Por. tamże, 2–18.
140 Tamże, 19.
141 Por. tamże, 11.
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Wiedza – obraz Boga i wpisane w tożsamość ludzką doświadczenie
miłości – obraz człowieka przeradzają się w wewnętrzny imperatyw. Nie
jest on wezwaniem etycznym opartym tylko na rozumie, ale – co warto
powtórzyć – na doświadczeniu: „U początku bycia chrześcijaninem nie
ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym
decydujące ukierunkowanie”142. Wiara chrześcijańska, uznając miłość
jako swoją główną zasadę, przyjęła to, co stanowiło istotę wiary Izraela,
a równocześnie nadała temu nową głębię i zasięg. Izraelici, którzy głęboko
wierzą, modlą się codziennie słowami Księgi Powtórzonego Prawa, gdyż
wiedzą, że zawarta jest w nich istota ich egzystencji: „Słuchaj, Izraelu, Pan
jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych
sił” (J 6, 4–5). Zawarte w Księdze Kapłańskiej przykazania miłości Boga
i miłości bliźniego Jezus połączył w jedno przykazanie, będące swoistą
odpowiedzią na dar miłości, z którą Bóg przychodzi do człowieka. Taka
perspektywa miłości powinna wybrzmiewać w słowach kaznodziei i w jego działaniu. Poprzez swoje działania kaznodzieja ma szansę stać się siłą,
która pomoże – jak pisze papież – „pobudzić świat do nowej, czynnej gorliwości w dawaniu ludzkiej odpowiedzi na Bożą miłość”143. Papież mówi
tu o miłości jako zasadzie życia chrześcijańskiego. Podkreśla jej nierozłączną jedność z wiarą: wiara uwidacznia się w miłości i poprzez miłość
się weryfikuje.
To wszystko jest widoczne w całej historii zbawienia. Najpełniej objawia się w życiu Chrystusa, jednak cały Stary Testament do tego prowadzi. Obydwa Testamenty łączą się i przenikają – punktem stycznym jest
działanie Boga. W Nowym ujawnia się nowość działania Boga. Tą nowością jest miłość ucieleśniona, czyli Jezus. On interesuje się każdym człowiekiem i o każdego zabiega (jak o zaginioną owcę, jak o marnotrawnego syna). Każdego traktuje indywidualnie. Miłość jest bowiem relacją
do konkretnego człowieka. Nie jest jakimś wyuczonym czy wypracowanym sposobem bycia, ale potraktowaniem człowieka według jego indywidualnych, konkretnych potrzeb. Jest wyjściem naprzeciw konkretnemu człowiekowi.
Jezus-Bóg nie działa schematycznie. Jego działanie jest zawsze nowe, zawsze oryginalne, zawsze odnoszące się do człowieka, którego traktuje poważnie. I to jest nowość. Ale nowością jest też niepoprzestawanie na deklaracjach, lecz przechodzenie do działania – również bardzo
142 Tamże, 12.
143 Tamże, 1.
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konkretnego wobec konkretnego człowieka. Nowość działania Boga –
wspomniana oryginalność i odejście od schematów, które proponował
Stary Testament – sprawia, że Bóg zaskakuje do tego stopnia, iż można
odnieść wrażenie, że działa wbrew swoim założeniom. Jest to jednak tylko pozór. Jeśli Bowiem Bóg jest Miłością, to każdy gest autentycznej miłości jest urzeczywistnianiem przez człowieka Bożego pierwiastka, który
w nim jest – pierwiastka, który sam Stwórca tchnął w człowieka. Chodzi
o to, aby miłość była rzeczywista. A ona nie da zamknąć się w prawie czy
w schematach.
„W śmierci Jezusa na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie się Boga
przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka i go zbawić – jest to miłość w swej najbardziej radykalnej
formie. Spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa, o którym mówi św. Jan (J 19, 37), zawiera to, co było punktem wyjścia całej encykliki:
«Bóg jest miłością»”144 – pisze papież. Śmierć Jezusa (Jego przebity bok)
to swoisty wyraz oryginalności działania Boga, która jest nakierowana na
miłość i na dobro człowieka, a nie na tworzenie zwyczajów. Jest to ważne
przesłanie dla chrześcijanina. Nie odrzucając Bożego pomysłu na świat
(pomysłu, który uwidacznia się w obu Testamentach), kaznodzieja powinien szukać oryginalnych sposobów ukazywania i realizowania miłości.
Wtedy staje się on najbardziej podobny do Boga, który jest Miłością. Dzięki otwartości na Miłość człowiek coraz bardziej staje się sobą, czyli osobowym stworzeniem na wzór i podobieństwo Boga-Miłości. Przypomina
o tym zapatrzenie się w Jezusa i refleksja nad Jego przesłaniem, które widoczne jest zarówno w nauczaniu, jak i działaniu. Tę refleksję zapewnia
właściwie realizowana posługa kaznodziejska. Kaznodzieja-wychowawca
wychowuje do miłości.
Wychodząc zatem od tego prostego zdania: „Bóg jest Miłością” można definiować samą miłość. „Poczynając od tego spojrzenia, chrześcijanin znajduje drogę swego życia i swojej miłości”145. Poznając miłość i doświadczając jej, człowiek rozpoznaje swoje życiowe cele. W odkryciu tego
wszystkiego potrzebuje często przewodnika-wychowawcy – kaznodziei
będącego nie tyle teoretykiem, co świadkiem miłości.
Treści dotyczące miłości w nauczaniu kaznodziejskim byłyby niepełne, gdyby nie padło tu często używane przez Jana Pawła II sformułowanie146 „cywilizacja miłości”. I chociaż jego pochodzenie związane jest
z tematyką ochrony życia, to jednak warto widzieć je szerzej, czyli jako
144 Tamże.
145 Tamże, 12
146 Por. T. Borutka, Cywilizacja miłości, Kraków 1994.

134

3. Funkcja wychowawcza kaznodziei

postulat budowania społeczeństwa, w którym miłość będzie siłą zespalającą poszczególnych ludzi. W odniesieniu do działalności kaznodziei-wychowawcy będzie to postulat akcentowania opartego na wierze i korzystającego z nadziei wychowania do miłości. Człowiek, który naprawdę kocha,
zawsze będzie bowiem szanował siebie i drugiego człowieka. Taka osoba
będzie wręcz afirmowała drugiego człowieka, co znajdzie swój wydźwięk
w działaniach prospołecznych, w działaniach na rzecz życia.
3.3.7. Miłość a Kościół i Eucharystia
Ważnym tematem poruszanym przez Benedykta XVI w kontekście miłości jest Eucharystia. W niej bowiem – po wynikającym z miłości Boga do
człowieka, historycznym, tzn. rzeczywistym i zrealizowanym w konkretnym czasie dokonaniu się paschy Chrystusa, czyli po Jego męce, śmierci
i zmartwychwstaniu – najpełniej ujawnia się miłość Zbawiciela do ludzi,
z którymi został „do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Kaznodzieja-wychowawca, będący człowiekiem miłości, jest zatem
również człowiekiem Eucharystii. Oznacza to, że jest on człowiekiem
Kościoła, czyli wspólnoty. Wchodzi we wspólnotę z Bogiem, a także we
wspólnotę z ludźmi. W tym miejscu po raz kolejny uwidacznia się prawda,
że podział posługi kaznodziejskiej na poszczególne funkcje, a zwłaszcza
wskazanie tego, co świadczy o ich realizacji, jest działaniem teoretycznym.
W praktyce zarówno funkcje, jak i poszczególne działania nakładają się
na siebie. Eklezjalność kaznodziei świadczy nie tylko o jego funkcji keryska, ale też wychowawcy.
Kwestię relacji miłości Kościoła i Eucharystii w sposób bardzo pogłębiony tłumaczy Benedykt XVI, pisząc: „Poprzez ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus nadał temu aktowi ofiary trwałą obecność. Antycypuje On swoją śmierć i zmartwychwstanie, dając już
w owej godzinie swoim uczniom siebie samego w chlebie i winie, swoje
ciało i swoją krew jako nową mannę (por. J 6, 31–33)”147. Słowa papieża
pokazują związek Kościoła z Eucharystią. Chodzi o podkreślenie zasygnalizowanej wyżej prawdy, że kaznodzieja-wychowawca, będąc człowiekiem wspólnoty eklezjalnej, musi być też człowiekiem Eucharystii. Bez
tego drugiego to pierwsze nie zaistnieje. Według nauczania papieża człowiek Eucharystii to taki, który włącza się w śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa; który z Nim współdziała i z Nim się jednoczy. I nie jest to zjednoczenie jedynie na poziomie deklaracji, ale na poziomie działania (czynu).
147 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 11.
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Udział w uczcie Jezusa jest udziałem w Jego śmieci i zmartwychwstaniu
oraz w działaniu. Eucharystia jednoczy z Jezusem i całą wspólnotą (ma
wymiar społeczny). Eucharystia integruje tę wspólnotę, której zaczynem
i spoiwem jest miłość. W dalszej części analizowanego dokumentu papież
odnosi się do miłości ofiarniczej na wzór Jezusa. Nie chodzi tu o wezwanie do poświęcania się „dla zasady”, ale o to, aby być gotowym na ofiarę
w imię miłości. Generowanie dobra często wymaga ofiary. Do jej podjęcia zachęca oraz uzdalnia udział w Eucharystii, stąd miłość ofiarnicza jest
tak naprawdę miłością człowieka eucharystycznego. Dla przeciwwagi papież podkreśla, że ofiara, o której mowa (do której wezwany i uzdolniony jest „człowiek eucharystyczny”), wcale nie musi być cierpieniem. Ma
ona niejednokrotnie wymiar mistyczny. Jest pewnym misterium, pewną
tajemnicą. Dokonuje się to na różne sposoby, ale najważniejszym jest tu
gotowość (intencja) człowieka, aby zrezygnować z siebie – ze swoich pomysłów – i zachować się jak Jezus, który też z siebie zrezygnował, który
uniżył (upokorzył) się w imię miłości i z jej powodu. Jak podkreśla Benedykt XVI, człowiek obdarowany przez Jezusa tak wielką miłością sam
chce nią obdarowywać innych. „Zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On się daje. Nie mogę mieć
Chrystusa tylko dla siebie samego; mogę do Niego należeć tylko w jedności z wszystkimi, którzy już stali się lub staną się Jego”148. Zazwyczaj są
to te osoby, z którymi człowiek obdarowany zasiada do uczty, czyli ludzie
Kościoła (chociaż nie ogranicza się do nich – tak jak Bóg nie ograniczył się
do narodu wybranego). Doznanie miłości jest w tym kontekście swoistym
przynagleniem do kochania innych. W ten sposób zbudowany na wierze
i wynikający z niej udział w kulcie jest źródłem odpowiedniej etyki, a zasadą tej ostatniej jest przecież miłość.
W praktyce kaznodziejskiej, szczególnie w działaniach kaznodziei-wychowawcy wychowującego do życia w miłości, otwiera się tym samym nowa przestrzeń i ujawnia się konieczność wprowadzania wątku
mistagogicznego.
„Miłość Boga i miłość bliźniego są teraz naprawdę jednym: wcielony
Bóg przyciąga nas wszystkich do siebie”149 – pisze papież Benedykt, który
nie ma wątpliwości, że miłość Boga do człowieka, która stała się przyczyną nie tylko stworzenia go, ale i odkupienia, została przykazana jako
zadanie, którego wypełnianie gwarantuje szczęście wynikające z zachowywania tożsamości osoby ludzkiej będącej obrazem miłującego Boga.
Z tego też powodu miłość człowieka, na wzór miłości Boga, powinna
148 Tamże, 13–14.
149 Tamże.
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przybierać konkretne formy miłości Boga i bliźniego: „Miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka”150. Jak podkreśla papież, dotyczyć to powinno nie tylko
osób najbliższych, ale przede wszystkim osób, których nie znamy, a nawet takich, których nie darzymy sympatią. Trud miłości nieprzyjaciół jest
możliwy do udźwignięcia tylko wówczas, gdy człowiek ma mocne oparcie
w Bogu, a to kształtuje się dzięki utrzymywaniu z nim bliskich kontaktów
i poddaniu się Jego świętej woli151. Z analizowanego fragmentu bardzo
mocno przebija związek miłości bliźniego z miłością Boga. Benedykt XVI
pokazuje, że ta pierwsza jest zakorzeniona w drugiej do tego stopnia, że
bez niej jest tak bardzo zaskakująca, że wydaje się irracjonalna, wręcz niemożliwa. Jedynie człowiek kochający Boga jest w stanie kochać bliźniego.
Miłość do Boga jest zjednoczeniem z Nim. To zjednoczenie zaś pozwala
spojrzeć na człowieka z perspektywy Jezusa – pozwala kochać tak, jak On
kochał („Jak Ja was umiłowałem”).
Warto zwrócić uwagę na fakt, że papież przeciwstawnie do św. Jana argumentuje podejmowaną kwestię miłości Boga i bliźniego. Apostoł
podkreśla, że nie można kochać Boga, nie kochając człowieka. Papież dopowiada, że bez miłości Boga nie da się realizować wezwania do miłości
bliźniego. Nie ma powodu widzieć tu opozycji. Nie ma też potrzeby zastanawiać się nad chronologią tych miłości. Trzeba jedynie zobaczyć, że obie
te miłości się warunkują. Można wręcz dostrzec swoistą spiralę miłości:
kochając Boga, kocha się człowieka, co z kolei potęguje tę pierwszą miłość.
Wspomniane wcześniej spojrzenie na człowieka z perspektywy Jezusa pozwala dostrzec więcej, niż widzi człowiek. Wrażliwość Jezusa, z której niejako korzysta kochający Go człowiek, pozwala obdarowywać tak,
jak obdarowuje On. Oznacza to, że człowiek kochający Boga doskonalej
wychodzi naprzeciw potrzebom człowieka niż czyniłby to wówczas, gdyby nawet najbardziej starał się, ale patrzył tylko z perspektywy ludzkiej.
Trzeba tu też powiedzieć o wsparciu ludzkiego rozumu przez Boga, który w miłosnej relacji udziela się człowiekowi otwartemu na Jego miłość.
Miłość bliźniego powinna się wyrażać w konkretnych gestach, tak jak
miłość Jezusa w nich się realizowała. Musi wyjść poza obszar deklaracji,
o czym była mowa nieco wcześniej. Co ważne, miłość dotyczy wszystkich
ludzi. Nie tylko tego, z kim się aktualnie spotykam, ale też tego, kto tylko
potencjalnie jest członkiem wspólnoty, do której należę. Miłość jest więc
otwartością i gotowością na zmiany poprzez działanie. Droga miłości
jest wychodzeniem naprzeciw drugiemu człowiekowi i jego potrzebom.
150 Tamże, 18.
151 Por. tamże.
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Patrząc oczyma Chrystusa, mogę dać drugiemu o wiele więcej niż to, czego konieczność widać na zewnątrz – mogę mu dać choćby spojrzenie miłości, którego on aktualnie potrzebuje”152 – przekonuje papież.
Eklezjalny, czyli wspólnotowy rys kaznodziei-wychowawcy, o którym
w tej pracy wyraźnie się mówi, weryfikuje się głównie poprzez konkretne
działania wobec bliźnich: „Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga
jest przede wszystkim powinnością każdego poszczególnego wierzącego,
ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół
powszechny w jego wymiarze globalnym. Również Kościół jako wspólnota winien wprowadzać miłość w czyn”153 – stwierdza Benedykt XVI.
W tworzonym głównie na podstawie nauczania emerytowanego papieża obrazie kaznodziei-wychowawcy zakorzenionego w miłości, nauczającego o niej i do miłości wychowującego uwidacznia się bardzo wyraźny odcień praktyczny i społeczny. Nie wystarczy wiedzieć, czym jest
miłość, ale należy ją praktykować. Nie da się jednak praktykować miłości
bez wejścia w relacje z innymi. Okazuje się więc, że wychowanie kaznodziejskie, chociaż jest nakierowane na konkretną osobę (zgodnie z ogólną
teorią wychowania), bierze pod uwagę wspólnotę, w której żyje wychowanek. Jest nastawione na zoptymalizowanie jej funkcjonowania.
Biorąc pod uwagę powyższe myśli, można dojść do wniosku, że pole działania kaznodziei-wychowawcy nie ogranicza się jedynie do ambony. Jego miejscem jest cały świat – chodzi tu o wymiar globalny. Owa
chrześcijańska praxis będąca wynikiem wychowania kaznodziejskiego
w odniesieniu do miłości jest też ważnym elementem uwiarygodnienia
kaznodziei. Nie chodzi tu jednak o budowanie pozytywnych relacji wizerunkowych, ale o rzeczywistą tożsamość osoby złączonej z Bogiem, który
jest Miłością.
Podsumowując podjęte w tym rozdziale rozważania, należy podkreślić, że współczesny kaznodzieja nie jest w stanie dobrze wypełniać
swojego powołania, jeśli nie przyjmie na siebie roli wychowawcy. Owoce jego posługi mogą być obfite tylko wtedy, gdy będzie potrafił nawiązać szczery dialog z tymi, którym przepowiada słowo Boże. Nie może
przy tym stronić od poszukiwania kanałów komunikacyjnych uwzględniających specyfikę miejsca, w którym posługuje, i odrębność kulturową
jego mieszkańców. Kościół jest powołany do wychowywania ku wartościom wszystkich swoich członków. Jest swoistą przestrzenią wychowawczą, ale i narzędziem tego procesu. Człowiek to obiekt wychowania, który
152 Por. tamże.
153 Tamże, 20.
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w pierwszym rzędzie podlega wpływom rodziny i środowiska, w którym
żyje. Ważne jest więc to, by rodziny miały odpowiednie wsparcie ze strony
Kościoła, by były silne Bogiem i w razie trudności zawsze mogły odwołać
się do nauczycielskiego urzędu Kościoła, niezmiennie postulującego wiarę, nadzieję i miłość jako ponadczasowe wartości. Kaznodzieja, który chce,
by jego przepowiadanie było skuteczne, sam musi być przepełniony duchem tych wartości. Sługa słowa ma tu do spełnienia dwa istotne zadania:
po pierwsze być wiernym historycznej tradycji, strzec jej i głosić Chrystusa oraz głosić Chrystusa chwalebnego, obecnego i działającego w Kościele
przez Ducha Świętego. Winien zatem wiernie i w nowej formie przekazywać biblijne świadectwo o Zbawicielu, ale aktualizować je po duszpastersku, krzewiąc wokół siebie wiarę, nadzieję i miłość154.
3.4. Podsumowanie
W trzecim rozdziale wielokrotnie podkreślana była rola kaznodziei jako
wychowawcy, który towarzyszy człowiekowi w drodze do zbawienia. Wyrazem towarzyszenia jest wsłuchiwanie się w głos Boga zawarty w słowie
Bożym i wprowadzanie tego słowa w życie. Zwrócono tu uwagę na konieczność zindywidualizowania pracy kaznodziei, który musi skupić się
na konkretnej osobie i jej problemach. Oczywiście stara się on w ten sposób oddziaływać również na całą wspólnotę, ale przede wszystkim poświęca czas na pomoc jednostce. Skupia się na doprowadzeniu jej do osobowego spotkania z Bogiem. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki
łasce Bożej i życiu cnotami wiary, nadziei i miłości. Jak podkreślono, kaznodzieja-wychowawca sam musi według tych cnót żyć, bo tylko jako ich
świadek jest poważnie odbierany przez swoich słuchaczy. Jest to konieczne do zachowania jego autentyczności. Jak podkreślał w swoim nauczaniu
Jan Paweł II, współczesny świat słucha bardziej świadków niż nauczycieli.
Domaga się więc kaznodziei-wychowawców-świadków. Nie zgadza się na
rozdźwięk między postawą życia a przekazem słownym.
Rozdział trzeci różni się od poprzednich dwóch głównie tym, że podkreślono w nim stosunek przemawiającego do tych, których naucza. Ponieważ posługa kaznodziejska opiera się na historii zbawienia, którą można nazwać historią dialogu, wejście w dialog z jednostką oraz w dialog
z Bogiem jest koniecznym działaniem kaznodziei. Wzajemna komunikacja buduje z kolei całą wspólnotę, a jej rozwój jest przedmiotem troski wychowawczej kaznodziei. Pojedynczego człowieka można nazwać
154 Por. J. Twardy, Istota i cele kaznodziejskiej posługi słowa, dz. cyt., s. 298.
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wychowankiem Kościoła, gdy formuje swoje życie w oparciu o naukę Kościoła, a tę ostatnią ma za zadanie głosić właśnie kaznodzieja. Realizacja
funkcji wychowawczej przez kapłana jest więc podstawą budowania jego
tożsamości.
Posługa kaznodziejska, choć nie jest zadaniem łatwym, powinna być
prowadzona z radością. Prawdziwa radość wiąże się z życiem słowem Bożym. Chrześcijańska radość jest efektem tego, że kaznodzieja odbiera to
słowo w osobisty sposób, personalizuje je, wie, Kogo głosi i ku Komu prowadzi powierzony jego pasterskiej trosce lud. Już sama treść Objawienia
Bożego jest powodem radości w realizacji powołania kaznodziei do roli
wychowawcy. Wychowawca jako człowiek „z ludu” powinien być kimś bliskim dla swoich wychowanków – osobą, która w uporządkowany i przemyślany sposób kształtuje ludzi wiary, nadziei i miłości, potrafiących
zgodnie żyć ze sobą w świecie.

4. Funkcja ewangelizacyjna
Ostatnią omówioną w niniejszej monografii funkcją kaznodziei jest funkcja ewangelizacyjna. Potrzeba zwrócenia na nią uwagi znajduje swe źródło w studium nauczania Soboru Watykańskiego II, który wskazał, że
rzeczywistą misją Kościoła jest prymat głoszenia Jezusa Chrystusa w całej
działalności ewangelizacyjnej. Papież Paweł VI w tym samym czasie podkreślał, że „ewangelizacja nie jest autentyczna, jeżeli nie głosi się imienia,
nauki, życia, obietnic, królestwa i tajemnicy Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego”1. Skoro więc tym, który został powołany przez Boga do głoszenia
prawdy o Chrystusie, jest kaznodzieja, musi on posiadać cechy rzeczywistego ewangelizatora.
Będąca przedmiotem niniejszego rozdziału ewangelizacyjna funkcja
kaznodziei różni się od opisanych wcześniej. Analizowane w poprzednich rozdziałach zagadnienia stanowiły dopełniające się zadania i kompetencje głosiciela słowa Bożego. Funkcja ewangelizacyjna nie jest kolejną, którą można postawić obok trzech opisanych wcześniej i uznać ją za
ich uzupełnienie. Jest to funkcja jakościowo od nich różna, w którą włączone są zarówno działania kaznodziei jako proroka, keryksa, jak i wychowawcy. Z tożsamości ewangelizatora wynika konieczność realizacji
zadań wszystkich trzech wymienionych postaci. Chcąc być bowiem prawdziwym ewangelizatorem, czyli tym, który przyprowadza człowieka do
Chrystusa i zaszczepia w nim chęć pozostania w ścisłej, wręcz przyjacielskiej relacji z poznanym Bogiem2, kapłan musi działać zarówno jako po1
2

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975), 20.
Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kraków 2011, s. 5–6; G. Umiński, Diecezjalne www w Polsce a nowa ewangelizacja, Warszawa 2017, s. 22–23.
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słany przez Niego prorok, jako działający w imieniu Kościoła herold oraz
mający określoną koncepcję wychowawca oddany pracy z konkretnym
człowiekiem.
Mając na względzie uwagę dotyczącą jakościowej różnicy pomiędzy
funkcją ewangelizacyjną a funkcjami opisywanymi w poprzednich rozdziałach, można zadać słuszne pytanie, dlaczego zostaje ona włączona do
niniejszego opracowania. Odpowiedź wynika z dogłębnej analizy źródeł
niniejszej pracy. Z wypowiedzi papieży można wywnioskować, że współczesny kaznodzieja, czyli taki, który przemawia do człowieka z końca
XX i początku XXI wieku, to kaznodzieja-ewangelizator. Zgodnie z encyklopedyczną definicją ewangelizacja to przede wszystkim przekazywanie prawdy ewangelicznej i krzewienie wiary, co ma doprowadzić do
czynienia dobra, a w konsekwencji do zbawienia3, do „przemiany życia
w Chrystusie”4. Z połączenia tej definicji z wypełnianiem roli ewangelizatora przez kapłanów wynika – jak już sugerowano – równoczesne działanie proroka, herolda i wychowawcy.
Zasygnalizowane wyżej rozumienie funkcji ewangelizacyjnej kaznodziei ma podstawę w dwóch tezach. Pierwsza z nich głosi, że Kościół z natury jest ewangelizujący, a sama ewangelizacja jest jego pierwszym zadaniem. Kapłani powołani do szczególnego wypełniania misji Kościoła są
natomiast pierwszymi ewangelizatorami. Teza druga bierze się z wyjątkowych potrzeb współczesnego człowieka, który nierzadko ochrzczony,
a więc formalnie należący do Kościoła, faktycznie żyje tak, jakby Boga nie
było. Obie te kwestie staną się treścią niniejszego rozdziału.
Wprowadzeniem do rozważań nad ewangelizacyjną funkcją kaznodziei będzie paragraf poświęcony rozumieniu ewangelizacji. Ma on na celu wyjaśnienie i uściślenie tego pojęcia. Termin „ewangelizacja” jest dziś
bowiem często wykorzystywany zarówno w nauce, jak i w nienaukowych
wypowiedziach ludzi Kościoła. Ewangelizacja ma jednak zakres o wiele szerszy niż kaznodziejskie głoszenie słowa Bożego5. W początkowej
części tego rozdziału ewangelizacja przedstawiona zostanie w kontekście
działania kaznodziei-ewangelizatora po to, aby potem przejść do szczegółowych kwestii związanych z wypełnianiem jego zadania. Charakterystyce ewangelizatora oraz towarzyszącej jego misji radości przy zachowaniu
pełnej pokory poświęcona zostanie końcowa część tego rozdziału. Będzie
3
4
5

Por. A. Szafrański, F. Zapała, Ewangelizacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin
2000, s. 1436–1440.
Franciszek, Encyklika Lumen fidei, 40.
Por. J. Twardy, Stan polskiej homiletyki w latach 1945–1999. Próba oceny i wnioski na
przyszłość, „Przegląd Pastoralno-Homiletyczny” 4 (2000), s. 19.

4.1. Ewangelizacja zadaniem kaznodziei

143

to dopełnienie opisu współczesnego kaznodziei, który chcąc dobrze realizować swoje powołanie, musi dbać o stały rozwój osobowościowy jako
prorok, keryks i wychowawca.
4.1. Ewangelizacja zadaniem kaznodziei
Propagowanie zasad wiary chrześcijańskiej w drodze przepowiadania kaznodziejskiego jest ściśle związane z pojęciem ewangelizacji. Problem ten
jest zauważany w nauczaniu wszystkich papieży od czasu Soboru Watykańskiego II. Niżej zostaną przedstawione najbardziej oryginalne tezy związane z tym tematem. Wprowadzeniem do tych szczegółowych
analiz będzie wyjaśnienie, czym jest ewangelizacja, oraz wskazanie na
jej znaczenie dla tożsamości i życia Kościoła. W sposób szczególny uwaga skupiona zostanie na tych, którzy są Jego heroldami i prorokami – namaszczonymi przez będącego głową Kościoła Boga, oraz tych, którzy są
wychowawcami zasadniczej części tej bosko-ludzkiej wspólnoty.
Termin ewangelizacja we współczesnym języku Kościoła funkcjonuje
w dwóch zasadniczych znaczeniach: w znaczeniu szerokim jako głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii w celu zbawienia człowieka oraz w sensie
ścisłym jako przekazywanie Bożego objawienia niechrześcijanom w celu
ich chrystianizacji6.
Chociaż działalność ewangelizacyjna często jest związana z misyjną
działalnością Kościoła, to jednak nie można tych dwóch określeń uznać
za tożsame. Wspominane na wstępie propagowanie zasad wiary może się bowiem odbywać przy okazji działalności misyjnej, ale ta ostatnia nie ogranicza się tylko do ewangelizacji. Papież Paweł VI w wydanej
w dziesiątą rocznicę obrad Soboru Watykańskiego II adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi wyraźnie zaznaczał, że cały Kościół, wszyscy jego członkowie, a przede wszystkim kapłani są wezwani do podejmowania dzieła ewangelizacji. Kościół, ewangelizując, posyła kaznodziejów do
swego ludu, wkładając niejako w ich usta słowa dobrej nowiny o zbawieniu. „Wyjaśnia im nowinę, którą posiada w swym depozycie, daje im taki sam rozkaz, jaki on otrzymał, i posyła ich na głoszenie: nie na przepowiadanie siebie samych ani swoich własnych pomysłów, ale Ewangelii”7.
W dalszej części tego samego dokumentu papież Paweł VI wyjaśnia, co to
znaczy ewangelizować. „Ewangelizację można określić jako pokazywanie
6
7

Por. W. Przyczyna, Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii,
red. A. Wojtczak, Poznań 2001, s. 71–80.
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 15.
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Chrystusa Pana tym, którzy Go nie znają, jako kaznodziejstwo, katechizację, chrzest i udzielanie innych sakramentów”8. Podkreślając bogactwo,
wielostronność i dynamikę ewangelizacji, Ojciec Święty określa ją jako
wszelkie czynności służące niesieniu Dobrej Nowiny do wszystkich ludzi.
Mowa jest tu przede wszystkim o kręgach ludzkich, które „należy przemienić”9. Oprócz głoszenia Ewangelii na coraz dalszych krańcach ziemi
Kościół ma mocą Ewangelii „dosięgnąć i jakby przewracać kryteria oceny,
hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele życiowe rodzaju ludzkiego, które stoją w sprzeczności ze słowem Bożym
i planem zbawczym”10. Tym samym zaznaczona zostaje różnica między
działalnością misyjną a działalnością ewangelizacyjną. O ile ta pierwsza
jest skierowana głównie do ludzi niewierzących, o tyle w tej drugiej chodzi
o kształtowanie postaw moralnych, przemianę serc i postaw życiowych na
współgrające z poznaną już wcześniej nauką Chrystusa.
Kaznodzieja-ewangelizator jest w tym zakresie naśladowcą samego Jezusa, który jak czytamy na kartach Ewangelii według św. Łukasza,
określa siebie jako posłanego, by głosić ubogim ewangelię o sobie samym.
W dzisiejszych czasach ewangelicznymi ubogimi są zarówno ci, którzy nie
znają Chrystusa, jak i ci, którzy zboczyli niejako z Bożej drogi, stawiając
na życie doczesne. „Rozdźwięk między Ewangelią a kulturą jest bez wątpienia dramatem naszych czasów. Ewangelizacja nie może być utożsamiana z jakąkolwiek kulturą”11 – pisze papież, podkreślając tym samym
szczególne znaczenie ewangelizacji, której konieczną i zarazem pierwszą
częścią powinno być świadectwo życia. „Do dawania takiego świadectwa
powołani są wszyscy chrześcijanie, którzy z tej racji mogą być prawdziwymi głosicielami Ewangelii”12. W szczególny sposób do dawania świadectwa powołany jest kaznodzieja, który jako osoba znająca dogłębnie słowo
Boże potrafi nie tylko o nim mówić, ale też stosować je we własnym życiu. Jako świadek kaznodzieja jest więc równocześnie ewangelizatorem
działalności Chrystusa, który go wybrał i namaścił do służby w swoim
Kościele.

8
9
10
11
12

Tamże, 17.
Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 20.
Tamże.
Tamże, 21.
Tamże.
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4.1.1. Źródła działań ewangelizacyjnych
Najogólniej rzecz ujmując, ewangelizacja to przede wszystkim przekazywanie prawdy ewangelicznej i krzewienie wiary. Termin ewangelizować
(gr. εύ αγγελίσασθαι) ma swoje korzenie w Biblii. W Nowym Testamencie
ewangelizacja oznacza przepowiadanie kerygmatyczne w sensie ścisłym,
czyli głoszenie zbawienia w Chrystusie tym, którzy Go nie poznali13.
Z przytoczonego opisu widać już, że znajduje się w niej miejsce dla działań
kaznodziei. Dalsze analizy pozwolą ten pogląd lepiej ugruntować.
Z działalnością Kościoła, którego aktywnym członkiem jest kaznodzieja, wiąże się ewangelizacja, którą można dostrzec w katolickiej eklezjologii. Została ona wprost wyartykułowana przez Pawła VI w poświęconej ewangelizacji adhortacji pt. Evangelii nuntiandi. Dokument ten oraz
nauczanie wspomnianego papieża staną się podstawowymi źródłami dla
dalszych refleksji.
Ojciec święty, nawiązując do analizowanej tu kwestii łączności Kościoła i ewangelizacji, pisze: „Ci, którzy szczerym sercem przyjmują Dobrą Nowinę, mocą tejże Nowiny oraz wspólnej wiary gromadzą się w imię
Jezusa, ażeby razem szukać Królestwa, budować je i wprowadzać je do
swego życia”14. Papież pisze więc o wspólnocie ludzi wierzących, którzy
są głosicielami Ewangelii na wzór dwunastu apostołów. Najbardziej zasadniczą postawą następców apostołów wydaje się służebność względem
głoszonego słowa. Słudzy takiego słowa winni się więc odznaczać poczuciem odpowiedzialności i pokorą15. Wspólnota ta ma nie tylko coraz lepiej poznawać słowa Zbawiciela, ale i rozpowszechniać je, gdyż działania
Kościoła i na rzecz Kościoła są źródłem radości i łaski. Papież z naciskiem
stwierdza, że „nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła”16. Nieustanne przemiany zachodzące w społeczeństwie zobowiązują Kościół do poszukiwania lepiej dobranych metod ewangelizacyjnych. Spoczywający na Kościele
obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i jeden z najważniejszych
celów jego powołania. Oddaje on prawdę o właściwym życiu Kościoła,
który „jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa

13
14
15
16

Por. W. Przyczyna, Nowa ewangelizacja…, dz. cyt., s. 73.
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 13.
Por. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 18.
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 13–14.
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w odprawianiu Mszy św., która jest pamiątką Jego śmierci i chwalebnego
Zmartwychwstania”17 – zaznacza papież.
Powyższy cytat zaczerpnięty z obszernego tekstu papieskiej adhortacji w pełni oddaje, a przez odwołania do tekstów biblijnych i Tradycji jednoznacznie uzasadnia myślenie Pawła VI na temat ewangelizacyjnej misji Kościoła. Jest też niewątpliwym uzasadnieniem budowanego tu
przekonania, że ewangelizator to słuszne określenie dla kaznodziei, którego obraz kreślony jest w papieskim nauczaniu. „«Królestwo» i «zbawienie» to wyrazy kluczowe dla zrozumienia ewangelizacji Jezusa Chrystusa”18, a więc i Kościoła, którego działalność ewangelizacyjna jest – o czym
już wspominano – przedłużeniem tej pierwszej.
Kluczowe dla ewangelizacji „obwieszczanie Królestwa Bożego przez
Chrystusa dokonuje się przez przepowiadanie słowa, jakiemu równego
nigdzie nie znajdziesz. Słowa Chrystusa odkrywają tajemnice Boga, Jego
zamysł oraz Jego obietnice, i dlatego przemieniają serce człowieka i jego
los”19 – stwierdza Paweł VI, akcentując tym samym ścisły związek pomiędzy działalnością Chrystusa a ewangelizacyjnym posłaniem Kościoła.
Otrzymał on urząd ewangelizowania od samego Chrystusa. Jako głosiciel
Ewangelii Kościół zaczyna ewangelizacyjną misję od samego siebie, a jej
ciągłe prowadzenie pozwala mu zachować świeżość i żarliwość – podkreśla papież. Kościół jest też owocem ewangelizacji Chrystusa i Jego następców na ziemi. Jako wspólnota ludzi ewangelizujących samych siebie musi dbać o to, by wiarygodnie ewangelizować świat. Jest to możliwe dzięki
stawaniu w prawdzie, nawracaniu się i odnawianiu żywej relacji z Bogiem.
„W Kościele został złożony depozyt Dobrej Nowiny, celem głoszenia jej
ludziom”20 – zauważa dalej w adhortacji. Składają się na niego spełnione
w Jezusie obietnice Nowego Przymierza, nauczanie Chrystusa i Jego apostołów, słowo życia będące źródłem łaski i dobroci Bożej wiodące swych
czytelników po drodze zbawienia. Kościół stoi na straży tych dóbr, ale
nie po to, by świat ich nie poznał, lecz po to, by nieść je ludziom. Pomiędzy Kościołem a ewangelizacją zachodzi ścisły związek poprzez fakt posłannictwa głosicieli Ewangelii. To właśnie oni mają „karmić się słowem,
aby być sługami słowa w dziele ewangelizacji”21 – podkreślał także Jan
Paweł II w liście apostolskim wydanym na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. To owi głosiciele – kaznodzieje mają wiernie przekazywać
17
18
19
20
21

Tamże, 14.
Tamże, 10.
Tamże, 11.
Tamże, 10.
Por. Jan Paweł II, List apostolski Novo Millennio ineunte (6 stycznia 2001).
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Dobrą Nowinę, którą Kościół posiada w swoim depozycie. „Ani oni, ani
sam Kościół nie są jej absolutnymi panami i nie mają władzy dowolnego jej używania, ale są tylko sługami, którzy mają ją szerzyć z zachowaniem najwyższej wierności. Tak więc pomiędzy Chrystusem, Kościołem
i ewangelizacją zachodzi jak najściślejszy związek”22. Ewangelizacja jest
zatem podstawowym sposobem działalności Kościoła, wpisującym się
w Jego tożsamość od czasów jego powołania.
4.1.2. Uzasadnienie działalności ewangelizacyjnej
Teologicznym uzasadnieniem działalności ewangelizacyjnej Kościoła jest
posłanie samego Jezusa i Jego działalność ewangelizacyjna. W nauczaniu
papieża Pawła VI można znaleźć pewne oryginalne myśli, które z nieco
innej strony uzasadniają potrzebę działalności ewangelizacyjnej. Chodzi
tu o konieczność zmiany mentalności panującej w świecie. Trzeba jednak
wyraźnie podkreślić, że próby wpływania na nią przez chrześcijan, a nawet działania mające na celu jej zmianę nie oznaczają, że chrześcijanie
są ludźmi pysznymi. Jest to raczej wyraz trwania w prawdzie oraz troski
o wszystkich ludzi, która jest pozateologicznym i pozaeklezjologicznym
uzasadnieniem działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Kazanie, które
jest narzędziem ewangelizacji, można porównać do komunikacji dusz
mówiącego i słuchającego. Powyższe myśli są wnioskami płynącymi ze
słów papieża na temat ewangelii przypominającej o różnicach w postrzeganiu świata, który jest „społecznością ludzi stojących z dala od światła
wiary i daru łaski, albo wspólnotą ludzką, która chełpi się w przekonaniu,
że znajduje się w jak najlepszym położeniu”23. Jest to efekt postrzegania
własnych sił jako wystarczających do osiągnięcia dobrobytu tu na ziemi
lub załamania duchowego prowadzącego do utraty wiary. Papież podkreśla, że w Ewangelii niezwykłym jest trafne odnoszenie się do ludzkiego
życia, współczesnych problemów, cierpień i radości. Każdy człowiek powinien dzielić się swoimi doświadczeniami jako darami ze współbraćmi.
Znajdują się tam słowa pocieszenia i słowa karcące, ale przede wszystkim słowa uzdrawiające i wybaczające, których potrzebuje każdy człowiek
niezależnie od uwarunkowań społecznych. „Ewangelia Chrystusowa jest
światłem, jest nowością, jest siłą, jest odrodzeniem, jest zbawieniem. Dlatego ta Ewangelia rodzi nowy i odrębny sposób życia”24 – konkluduje Pa22
23
24

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 15–16.
Tamże, 59–60.
Tamże, 59.

148

4. Funkcja ewangelizacyjna

weł VI, ukazując tym samym drogę, którą winien podążać i wskazywać
kaznodzieja. W dalszej części papież wskazuje na różnice pomiędzy życiem Ewangelią a „życiem światowym”, pisząc o otrzymanym za sprawą
tajemnicy paschalnej usprawiedliwieniu i odrodzeniu w Chrystusie. Troska o odrodzenie wszystkich ludzi w sposób szczególny odnosi się do tych,
którzy należą do Kościoła. Zobowiązuje do tego wypracowana w ramach
teologii moralnej kategoria ordo caritatis25.
4.1.3. Istota ewangelizacji
Po nakreśleniu charakteru działalności ewangelizacyjnej należy zastanowić się nad usystematyzowaniem wiedzy na temat ewangelizacji w oparciu o papieskie nauczanie. W ten sposób zbudowana zostanie opisowa,
ale i jednoznaczna definicja ewangelizacji w odniesieniu do działalności
kaznodziejskiej.
Ewangelizacja to wielorakie działanie, poprzez które komunikowana
jest Ewangelia oraz przekazywane jej orędzie. Zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego przenika je swą mocą od wewnątrz i tworzy z nich nową ludzkość26. Ojciec Święty wymienia też zadania ewangelizacji. Są wśród nich ukazywanie Chrystusa tym, którzy
Go nie znają, budzenie wiary i służba rozwojowi, prowadzenie do nawrócenia, wspieranie budowy Kościoła, pomoc ludziom w osiągnięciu zbawienia. Ewangelizacja jest ściśle powiązana z kulturą danego narodu, stąd
nazywana jest narzędziem inkulturacji. To z połączenia Ewangelii Chrystusowej z kulturą „powstaje dostosowana i zrozumiała dla odbiorców danego kręgu kulturowego treść chrześcijańskiego orędzia zbawczego, czyli
właściwy przedmiot ewangelizacji”27. Wspomniany wyżej papież uznaje Kościół za owoc ewangelizacji prowadzonej przez swojego Założyciela.
Jest to tzw. istotowe ujęcie ewangelizacji, która utożsamiana jest tu z Kościołem. Ewangelizacja jest „świadczeniem zwyczajnym i wprost o Bogu
objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczeniem, że
Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym, dał wszystkim rzeczom istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego”28. W ostatniej definicji termin ewangelizacja jest przepełniony apostolskim duchem,
25
26
27
28

Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., t. 1.
Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 18.
A. Lewek, Problem inkulturacji Ewangelii, „Ateneum Kapłańskie” 1983 nr 100,
s. 189–198.
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 26.
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choć nie można jej utożsamiać z samym apostolstwem. Dzięki skutecznej ewangelizacji lud Boży spotyka się nie tylko z Bożą miłością, ale ma
okazję zjednoczyć się z nią przez znaki sakramentalne „łączące porządek
doczesny i nadprzyrodzony, rozpiętych między grzechem i łaską”29. Papież Paweł VI sam przyznaje, że ewangelizacja jest rzeczywistością wielowarstwową, dynamiczną, ale i trudną do zdefiniowania. Ta wielopłaszczyznowość widoczna jest w takich elementach posługi kapłańskiej jak
przepowiadanie, świadectwo, nawracanie, dzieła apostolskie, tworzenie
wspólnoty oraz doprowadzanie wiernych do zbawienia. Dopiero ich łączne rozpatrywanie pozwala mówić o kompletnej ewangelizacji, choć jak
przyznaje papież, w zależności od sytuacji jeden z tych elementów może
być bardziej akcentowany niż drugi30.
Z pojęciem ewangelizacji związany jest też termin kerygmat, który rozumiany jest jako „przepowiadanie Dobrej Nowiny o zbawieniu objawionym i dokonanym przez Boga w Jezusie Chrystusie”31. Przepowiadanie,
o którym czytamy w przytoczonej definicji, oparte jest na autorytecie tego,
od którego pochodzi, czyli samego Boga. Jest ono realizowane w Kościele
i przez Kościół, który jest do tego predysponowany mocą Ducha Świętego. Kościół uobecnia głoszone przez siebie wydarzenia zbawcze głównie
poprzez liturgię i sakramenty. Można powiedzieć, że kerygmat głoszony
podczas kazań, katechumenatu i katechezy, czyli trzech podstawowych
form przepowiadania kościelnego, buduje sam Kościół. Według źródłosłowu kerygmat jest uroczyście głoszonym orędziem ludzi do ludzi, wypowiadanym w imieniu Bożym na podstawie otrzymanego od Boga posłannictwa. Poprzez tę cechę kerygmat jest łączony z zadaniem proroków
Starego Testamentu32.
Jako zjawisko złożone i wieloaspektowe ewangelizacja może być rozpatrywana w wymiarze trynitarnym (wewnętrznym) lub eklezjalnym (zewnętrznym). Wymiar trynitarny związany jest z faktem, że ewangelizacja
wywodzi się z życia samej Trójcy Świętej. Bóg Ojciec posyła bowiem z miłości do człowieka swojego Syna, by ten odkupił wszystkich grzeszników,
a jako wspomożyciela w doczesnym życiu pozostawia im Ducha Świętego. Eklezjalny wymiar ewangelizacji związany jest natomiast z jej istotą
i funkcjonalnością. W tym aspekcie podkreślany jest związek ewangelizacji ze wzrostem i uświęceniem człowieka zachowującego przykazanie

29
30
31
32

Tamże, 28.
Por. tamże.
B. Brzuszek, Kerygmat, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 1363.
Por. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, dz. cyt., s. 17.
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miłości Boga i bliźniego, człowiekiem wiodącym życie sprawiedliwe
i pokojowe.
Potwierdzeniem faktu różnorodności ewangelizacji jest funkcjonujący w teologii podział na ewangelizację misyjną i pastoralną. Tę pierwszą
papież Paweł VI utożsamia się z misjami ad gentes, gdyż „polega ona na
pierwszym głoszeniu Dobrej Nowiny oraz zakładaniu Kościołów wśród
narodów bądź grup”33. Natomiast ewangelizacja pastoralna jest „działalnością Kościoła wśród tych, którzy są chrześcijanami i od dawna mają
związek z Ewangelią”34. Ewangelizacja zgodnie z papieską adhortacją powinna „stanowić trzon działalności pastoralnej Kościoła”35, przy czym
działalność tę należy wyraźnie odróżnić od działalności duszpasterskiej,
której powinna być jedynie częścią. Ten sam papież wymienia sposoby
ewangelizacji. Zalicza do nich świadectwo, przepowiadanie, liturgiczną
(choć nie tylko) proklamację słowa, katechizację, katechumenat (również
pochrzcielny), przepowiadanie „od osoby do osoby”, odpowiednie wykorzystanie ludowej religijności oraz sprawowanie sakramentów, zwłaszcza
Eucharystii36. Mnogość wymienionych przez papieża sposobów ewangelizowania potwierdza tezę o wieloznaczności i złożoności samej ewangelizacji, która by była skuteczna, powinna być prowadzona w sposób dynamiczny i zdecydowany.
Na konieczność dynamicznego i szerokiego prowadzenia działań
ewangelizacyjnych zwracał też uwagę Jan Paweł II, pisząc: „Współczesna
ewangelizacja wymaga dynamizmu apostolskiego, który nie zamyka się
na problemy, jakie niesie ten świat”37. To właśnie Jana Pawła II nazywa
się papieżem nowej ewangelizacji, której postulat wprowadzenia w życie
głosił już papież Paweł VI w trakcie i po zakończeniu prac Soboru Watykańskiego II. Przymiotnik „nowa” jest wezwaniem do ewangelizacyjnej
czujności. Przypomina ewangelizatorom, aby dostrzegali nową sytuację
Kościoła, która domaga się od nich nowej ewangelizacji i ciągłego precyzowania pojęcia tej nowości38. Warto podkreślić, że to właśnie po Soborze Watykańskim II temat tzw. ewangelizacji duchowej został poddany
dokładniejszej analizie. Papież Paweł VI postulował tu mocno działalność
szerzycieli Ewangelii jako osób odważnych, dbających o rozwój duchowy
33
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Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 54.
Tamże.
Tamże, 81.
Por. tamże.
Jan Paweł II, Jesteśmy wszyscy współodpowiedzialni za Kościół. Homilia podczas Liturgii Słowa na zakończenie II Synodu Plenarnego, „L’Osservatore Romano” 1999
nr 8 (245), s. 61–62.
Por. W. Przyczyna, Nowa ewangelizacja…, dz. cyt., s. 78.
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i otwartych na działanie Ducha Świętego. Zależy mu na tym, by „byli godni tego powołania, aby wykonywali je bez żadnego wahania […], aby nie
pomijali niczego, co nie tylko umożliwia ewangelizację, ale także czyni
ją wytrwałą i owocną”39. Zaznacza przy tym, że szerzenie Ewangelii musi
odbywać się w imię Jezusa Chrystusa, na wzór pierwszych apostołów Piotra i Pawła. Papież wyraźnie rozumie duchowość jako określony styl życia ewangelizatora, który wiernie realizuje powierzone mu przez Kościół
posłannictwo Chrystusa. Łączy duchowość z misją, twierdząc, że duchowość z niej właśnie wypływa. Jezus nie zostawił swojego Kościoła samemu sobie. Pozostał w tym Kościele, gdzie ewangelizacja jest nieustannie
prowadzona. Omówienie istoty ewangelizacji misyjnej papież rozpoczyna od postulatu wierności Duchowi Świętemu. Następnie domaga się autentycznego życia Ewangelią od posługujących jako ludzi zakorzenionych
w doświadczeniu Boga. W spełnieniu tych postulatów papież upatruje powodzenie służby posłanego na rzecz prawdy i jedności przy zachowaniu
apostolskiej gorliwości, pasterskiej miłości i radości, których źródłem jest
udział w paschalnej Ofierze40.
W kontekście biblijnym da się zauważyć, że przepowiadanie ma też
wymiar boski, gdyż to na bazie tekstów biblijnych, w które wciela się Logos, można prawdziwie poznać i pokochać Chrystusa. Przepowiadanie
dzisiaj realizuje się głównie podczas głoszenia homilii i nosi znamiona
zbawczego zdarzenia. Doprowadza bowiem uczestników liturgii do spotkania z obecnym w Piśmie Świętym Chrystusem. Sam kapłan jako osoba realizująca przepowiadanie homiletyczne musi poświęcić odpowiednio dużo czasu na studium tekstu biblijnego, medytację czy poszukiwanie
teologicznych zasad jego interpretacji. Jest to konieczny warunek dla kaznodziei, który chce w pełni poznać Pana. „Przepowiadanie homilii zakłada wcześniejsze obcowanie z Chrystusem obecnym w Słowie Bożym
oraz zażyłość z Nim”41.
W dokumentach soborowych podkreślana jest rola homilii jako elementu zajmującego centralne miejsce w przepowiadaniu Kościoła. Taki
priorytetowy nakaz głoszenia w ten sposób słowa Bożego ojcowie soborowi nałożyli na biskupów i kapłanów. Soborowy Dekret o pasterskich
zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus głosi między innymi, że wśród zasadniczych zadań biskupich na pierwszy plan wysuwa się
obowiązek nauczania przez obwieszczanie ludziom Ewangelii. Podobnie
39
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Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 74.
Por. tamże, 74–75.
Por. S. Dyk, Miejsce świadectwa w przepowiadaniu homilii, „Verbum Vitae” 28 (2015),
s. 404–405.
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Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis stwierdza, że
z całą słusznością (i stanowczością) można wymagać od kapłanów proklamacji słowa Bożego, która jednoczy lud Boży. W dalszej części sobór naucza, że na prezbiterach spoczywa obowiązek dzielenia się ze wszystkimi
prawdą Ewangelii, którą sami poznali. Przypominając o tym, że głoszenie
słowa Bożego zostało zlecone przede wszystkim apostołom oraz ich następcom, czyli biskupom przez samego Chrystusa, dekret czyni ich osobami odpowiedzialnymi za przekaz wiary, a samo przepowiadanie uznaje
za jedno z naczelnych ich zadań42.
Papież Paweł VI we wspominanej już adhortacji poucza, że homilia
włączona jest „w celebrę eucharystyczną, którą bezpośrednio przygotowuje i skąd czerpie swą osobliwą moc i siłę, spełnia bez wątpienia pierwszorzędne zadanie ewangelizacyjne, o ile ujawnia głęboką wiarę przepowiadającego i przepojona jest miłością”43. Ten sam papież przestrzega przed
pokusą nieuznawania homilii za ważne narzędzie ewangelizacyjne, nazywając takie podejście błądzeniem. Warto w tym miejscu podkreślić, że
również wierni świeccy są wezwani do przepowiadania za sprawą mocy
udzielonej im w sakramentach chrztu, bierzmowania i małżeństwa. Paweł VI postuluje czynny udział świeckich w ewangelizacji życia społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego. Proponuje, by świeccy wykorzystywali w tym celu środki społecznego przekazu,
a zasięg ich przepowiadania był jak największy, bowiem przepowiadanie
ma głębokie podłoże biblijne oraz teologiczne i z tego względu jest skierowane do wszystkich44. Oczywiście wierni świeccy nie mogą głosić homilii, gdyż jest to posługa pełniona mocą władzy Chrystusa i wynikająca
z sakramentu święceń, ale mogą ewangelizować świadectwem życia. Tak
jak homilia ma prowadzić wiernych do wiary i pokuty, przysposabiać do
sakramentów i zachęcać do czynienia dobra, tak świadectwo życia pomaga w znalezieniu sposobów realizacji tych zadań homilii. Świadectwa zarówno kapłana żyjącego na co dzień Ewangelią, jak i osoby świeckiej muszą jednak odnosić się do warunków życia i bieżących potrzeb słuchaczy.
Tylko takie świadectwo może być skutecznym narzędziem ewangelizacyjnym całego Kościoła.
W konstytucji apostolskiej Missale Romanum ogłaszającej mszał rzymski odnowiony na podstawie uchwał Soboru Watykańskiego II Paweł VI
42
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Por. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (18 listopada 1965), 8.
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 43.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7 grudnia 1965), 44.
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przypomniał, że pragnieniem soboru było, aby wszyscy traktowali Pismo
Święte jako trwałe źródło życia duchowego, jako główną podstawę przekazywania nauki chrześcijańskiej i jako zasadniczą treść wszelkiego wykształcenia teologicznego.
W refleksji nad ewangelizacją jako zadaniem Kościoła, a w sposób
szczególny zadaniem kaznodziei, ważne jest zrozumienie, że jest ona dla
kaznodziei swoistym wyzwaniem. Od jego realizacji zależy nie tylko tożsamość samego kaznodziei, ale i tożsamość członków Kościoła, do których został posłany. Ewangelizacja dla współcześnie przepowiadających
powinna być ich naturalną działalnością uwzględniającą potrzeby czasu i szeroko pojęte względy kulturowe. Definicja ewangelizacji nie jest
więc prosta. Nawet opierając ją o papieskie nauczanie, można dopatrzyć
się jakichś niedoskonałości, gdyż jak naucza Paweł VI, trudno jest „zadośćuczynić bogatej, wielostronnej i dynamicznej rzeczywistości, jaką jest
ewangelizacja, żeby nie zaistniało równocześnie niebezpieczeństwo osłabienia jej sensu lub nawet zniekształcenia”45. Analiza dokumentów Soboru Watykańskiego II pozwoliła jednak Pawłowi VI stworzyć zapis, który
wydaje się w sposób wyczerpujący określać samą ewangelizację jako zanoszenie Dobrej Nowiny wszędzie i wszystkim. Dzięki pełnej otwartości na
wszelkie kręgi rodzaju ludzkiego może dojść do wewnętrznego odnowienia Kościoła. Za sprawą nowych ludzi odnowionych przez chrzest i życie
według Ewangelii tworzy się nowa Boża rzeczywistość. „Nie powstanie
nowa ludzkość, jeśli wpierw nie powstaną nowi ludzie, odnowieni przez
chrzest i przez życie według Ewangelii. Celem ewangelizacji jest więc owa
wewnętrzna przemiana”46. Inaczej rzecz ujmując, można powiedzieć, że
„Kościół wtenczas ewangelizuje, kiedy boską mocą tej Nowiny, jaką głosi,
stara się przemienić sumienie poszczególnych ludzi i wszystkich razem,
potem także ich działalność, a wreszcie ich życie i całe środowisko, w jakim się obracają”47.
Podsumowując powyższe rozważania na temat ewangelizacji, należy podkreślić, iż jest to wpisana w tożsamość Kościoła działalność mająca na celu przekazywanie oraz wyjaśnianie prawd ewangelicznych słuchaczom w celu pobudzenia ich do refleksji, a w konsekwencji do zmiany
życia. Jest to proces mający na celu po pierwsze odnowę Kościoła, a po
wtóre całej ludzkości. W tak pojętej działalności ważne miejsce przypada przepowiadającym słowo Boże. W myśl tego, co zostało powiedziane,
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Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 17.
Tamże, 18.
Tamże.

154

4. Funkcja ewangelizacyjna

kaznodzieja – prorok, herold i wychowawca – to także ewangelizator. Ta
funkcja stanowi ważny wymiar jego tożsamości.
4.2. Ewangelizacja ad intra palącą potrzebą Kościoła
Ewangelizację zapoczątkowała mowa świętego Piotra w dzień zesłania
Ducha Świętego48. Jak zauważono we wcześniejszych rozważaniach, ewangelizacja ma różne wymiary. Dość często niesłusznie ograniczana jest ona
wyłącznie do głoszenia słowa Bożego tym, którzy nie znają Jezusa. Taka
definicja ewangelizacji mogłaby funkcjonować w momencie zakładania
Kościoła przez Chrystusa, ale nie w czasach obecnych. W swoim nauczaniu papieże okresu posoborowego wyraźnie podkreślają fakt, że wszyscy
ludzie Kościoła powinni być odbiorcami przesłania ewangelizacyjnego,
które jako napominające w złym, podtrzymujące w dobrym, pocieszające
w trudnościach, a przede wszystkim radosne w swej treści jest odpowiedzią na każdą potrzebę współczesnego człowieka.
4.2.1. Ewangelizacja jako odnowa Kościoła
Papież Paweł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi mocno podkreśla rolę ewangelizacji w odnowie całego Kościoła. Jego zdaniem ewangelizacja
wewnątrzkościelna jest warunkiem, którego spełnienie jest konieczne, aby
ewangelizacja przyniosła odpowiednie skutki na całym świecie. „Kościół
zawsze winien być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą świeżość,
gorliwość i moc w głoszeniu Ewangelii”49. Papież widzi ścisły związek
pomiędzy ewangelizacją ad extra i ad intra. Dostrzega wzajemne warunkowanie się obu tych działalności. Wewnątrzkościelna ewangelizacja powinna wyprzedzać wyjście „do pogan”, powinna posiadać cechy działalności misyjnej, którą wyprzedza z kolei ewangelizacyjna działalność
kaznodziejska. Głoszenie Ewangelii jest wyraźnym i zasadniczym momentem misji, wcześniejszym niż praktyka sakramentalna, lecz pozostającym w ścisłej więzi ze świadectwem50. Warto też podkreślić, że terminy
„misje”, „ewangelizacja” i „nowa ewangelizacja” nie są w pełni zamienne
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Por. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, dz. cyt., s. 15.
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 15.
Por. tamże, 16.
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ani zastępowalne. One się wzajemnie uzupełniają. Są potrzebne do lepszego opisu i rozumienia działalności Kościoła dziś i w przyszłości51.
Zwrócenie uwagi na potrzebę wewnątrzeklezjalnej ewangelizacji widoczne jest również w nauczaniu Jana Pawła I. Ewangelizacja, o której ten
papież pisze, nie jest tylko nauczaniem tych, którzy nie znają Chrystusa.
Ma ona również na celu odnowę wewnętrzną Kościoła oraz dialog ekumeniczny52. Jest to więc ewangelizacja ad intra – ewangelizacja ludzi Kościoła. W tej myśli wyraźnie wybrzmiewa fakt, że działalność ewangelizacyjna realizuje się m.in. przez działalność kaznodziejską. To ona bowiem
jest podstawowym sposobem formowania ludzi należących do Kościoła.
Odnowa tegoż Kościoła jest możliwa między innymi przez działalność
ewangelizacyjną realizowaną w dziełach ekumenicznych. Ta kwestia bardzo mocno leżała na sercu Janowi XXIII, który w swojej encyklice programowej pisał o „jedności, której najwięcej pragniemy i z którą najściślej
wiąże się obowiązek pasterski, włożony na Nas przez Boga: do jedności
Kościoła”53. Owo dążenie do jedności papież uważał za podstawowy obowiązek każdego następcy świętego Piotra. Postrzegając zaś w posłudze
wszystkich duchownych dopełnienie działań papieża i ścisłą współpracę
z nim, obowiązek zabiegania o jedność przenosił na każdego, kto działał
i wypowiadał się w imieniu Kościoła. Dla Jana XXIII troska o jedność stanowiła więc ważny przymiot kaznodziei-ewangelizatora. Same treści ekumeniczne stanowią z kolei ważną część przepowiadania kaznodziejskiego.
4.2.2. S
 akramentalno-eklezjalny charakter
posługi kaznodziei-ewangelizatora
Na temat ewangelizacji, zwłaszcza tej wewnątrzeklezjalnej, w sposób oryginalny wypowiadał się Jan Paweł I. Podkreślanie tego zagadnienia jest
znamienne, gdyż pozostawił on po sobie niewiele dokumentów. Fakt, że
w tak niewielkiej spuściźnie temat ewangelizacji zostaje wyraźnie podkreślony, oznacza, że papież ten uznał go za niezwykle istotny. Jan Paweł I widzi w ewangelizacji podstawowe zadanie Kościoła. I nie jest to myśl, która stanowi jedynie efekt interpretacji słów papieskich. W przesłaniu Urbi
et Orbi wprost wybrzmiewa teza, że „dokonywana przez całą wspólnotę
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Por. W. Przyczyna, Nowa ewangelizacja…, dz. cyt., s. 740.
Por. Omelia di Sua Santità Giovanni Paolo I…, dz. cyt.
Jan XXIII, Encyklika Ad Petri cathedram, 3.
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Kościoła ewangelizacja jest jego pierwszym obowiązkiem”54. To od realizacji tego zadania, zdaniem Jana Pawła I, zależy tożsamość Kościoła i poszczególnych jego członków jako ludzi tej bosko-ludzkiej instytucji.
Analizując spuściznę Jana Pawła I, nie można nie zwrócić uwagi na
zadania, które papież stawia przed duszpasterzami, a więc i kaznodziejami-ewangelistami. O obowiązkach tych papież powiedział w homilii podczas mszy świętej celebrowanej z okazji ingresu do bazyliki laterańskiej.
Wskazał wówczas na trzy zadania, które wyraził czasownikami: nauczać,
chrzcić i uczyć (się) obserwować55. Papież nie poprzestaje jedynie na wyliczeniu obowiązków duszpasterzy, ale w syntetyczny sposób wyjaśnia, jak
należy je rozumieć i realizować. Zgodnie z papieskim przesłaniem, nauczanie oznacza głoszenie słowa Bożego, czyli prawdy o Bogu, człowieku
i świecie. Ma się to odbywać z zachowaniem pokory wobec Boga i ludzi,
do których to słowo jest głoszone. Kaznodzieja jest więc pokornym głosicielem Bożego przesłania. Pokora powinna być efektem świadomości niezasłużonego wybrania oraz wyposażenia w potrzebne nadprzyrodzone
narzędzia. Zarówno więc materia (prawda), jak i forma głoszenia (z pokorą) są typowe dla działań ewangelizacyjnych. Temat pokory jako koniecznego wyposażenia kaznodziei-ewangelizatora będzie jeszcze poruszany
w dalszej części tego rozdziału.
Wezwanie do udzielania chrztu, czyli drugie zadanie kaznodziei akcentowane w nauczaniu Jana Pawła I, to nic innego, jak prowadzenie ludzi do Kościoła oraz pokazywania im jego wartości. Jest to więc typowa
działalność ewangelizacyjna. W tym obowiązku Jan Paweł I umieszcza
troskę o liturgię i sakramenty święte. Chodzi tu przede wszystkim o właściwe ich celebrowanie. Kaznodzieja ma obowiązek dbać o to celebrowanie, ma obowiązek widzieć swoją posługę jako część sprawowanej liturgii.
Obserwacja – na którą zwrócono uwagę wyżej – jest trzecim obowiązkiem wyznaczonym kaznodziei-ewangelizatorowi przez Jana Pawła
I. Polega ona na umiejętności obserwowania i oceniania, które to czynności mają się dokonywać w duchu diakonii, czyli służby. W ocenianiu
chodzi o wychwycenie zachowań, które pozwolą uniknąć grzechu. Zabieganie o odstępowanie od zła jest ważnym zadaniem ewangelizatora. We
właściwej obserwacji słuchaczy i rozpoznawaniu uwarunkowań ich życia
54
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Por. Jan Paweł I, Przemówienie poprzedzające błogosławieństwo Urbi et Orbi
(27 sierpnia 1978).
Por. Omelia di Sua Santità Giovanni Paolo I…, dz. cyt., 3. W przywołanej wypowiedzi papież mówi o obowiązkach biskupa Rzymu i w tym kontekście stwierdza: „La
lettura (Matth. 28, 16–20) ricorda al vescovo di Roma i suoi doveri. Il primo è di
«ammaestrare» […]. Il secondo dovere, espresso dalla parola «battezzare» […]. Ed
eccomi all’ultimo dovere vescovile: «insegnare ad osservare»”.
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uwidacznia się aktualizacja, która – jak to zostanie wykazane – jest integralnym elementem działań ewangelizacyjnych.
W ramach ewangelizacji papież Paweł VI łączy też posługę słowa Bożego z działalnością liturgiczno-sakramentalną56. Związane jest to z koniecznością przedstawiania w sposób komplementarny ściśle zespolonej,
a do tego wzajemnie uwarunkowanej pozycji sakramentów i posługi słowa w Kościele. Papież wskazuje na ich wzajemnie uzupełniające się równouprawnienie w całości Ewangelii Chrystusowej. Dokument papieski
podkreśla też, że „ewangelizacja wtedy roztacza swe pełne bogactwo, kiedy doprowadza do ścisłego związku, albo raczej do nieustannej wzajemnej wymiany pomiędzy Słowem a sakramentami”57.
Przytoczone przesłania papieży bardzo mocno łączą się z nauczaniem
Soboru Watykańskiego II. W dokumentach soborowych wyraźnie wybrzmiewa prawda, że między Pismem Świętym i liturgią istnieje ścisłe
i wzajemne powiązanie. Biblia żyje w liturgii, a liturgia modli się Biblią,
co wynika z faktu, że ośrodkiem i pełnią zarówno Pisma Świętego, jak
i całej liturgii jest Jezus Chrystus. Doświadczenie życia i zbawienia wymaga czerpania z samego źródła, bowiem to, „co mówimy o liturgii, może być odniesione także do słowa Bożego, ponieważ w liturgii i w słowie
Bożym wspominamy i we właściwy obu czynnościom sposób uobecniamy misterium Chrystusa”58. Dzięki świadomemu, czynnemu i owocnemu uczestnictwu w liturgii kaznodzieja prowadzi wiernych do głębszego
umiłowania i dowartościowania słowa Bożego. Ewangelizować to „głosić
słowo Boże nie po to, żeby zdobywać ludzi dla siebie, lecz dla Boga w imieniu Boga”59.
Jak już podkreślono wcześniej, liturgia stanowi przestrzeń autentycznego głoszenia słowa Bożego oraz jest ważnym źródłem homilii. Podczas
homilii następuje wzrost duchowy uczestniczących w Eucharystii. „Liturgia bowiem jest pierwszym oraz nieodłącznym źródłem, z którego wierni
czerpią siły do odrodzenia duchowego”60. To dzięki niej przepowiadanie
nabiera zbawczego charakteru, przestaje brzmieć w sentymentalnym czy
moralizatorskim tonie oraz rozbudza nowe, eschatologiczne spojrzenie
na całe chrześcijańskie życie. Samo przepowiadanie natomiast powinno
56
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Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 17.
Tamże, 47.
Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, 32.
Por. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja. Przemówienie do katechetów i nauczycieli religii, „L’Osservatore Romano” 2001 nr 6 (234), s. 36–37.
Por. B. Migut, Celebracja liturgiczna miejscem i źródłem homilii, [w:] Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Klementowicz, M. Dąbrówka, Tarnów 2017, s. 133–148.

158

4. Funkcja ewangelizacyjna

zawsze czerpać swoją treść ze źródeł Pisma Świętego i liturgii, ponieważ
jest niczym zwiastowanie Chrystusowego misterium, które działa zwłaszcza w obrzędach liturgicznych i jest zawsze w nas obecne61. Treść homilii powinna harmonizować z rokiem liturgicznym, uwzględniać liturgię
dnia oraz wypływać z poprzedzających ją czytań62. Konstytucja o liturgii świętej uznała głoszenie homilii za istotny element mszy świętej, wyznaczając w ten sposób stałe i określone miejsce w liturgii. Ponadto teksty
konstytucji o liturgii podkreślają znaczenie posługi słowa Bożego, stwierdzając, że urzeczywistnia ona wielkie dzieła Chrystusa, który jest zawsze
obecny w swoim Kościele. W sposób szczególny uobecnia się On w czynnościach liturgicznych, samej ofierze mszy świętej, sakramentach, odmawianych modlitwach i śpiewie psalmów oraz w osobie odprawiającego,
ponieważ „ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje
się przez posługę kapłanów”63. Zadaniem homilii jest zatem wyjaśnienie
tekstów czytań pochodzących z Pisma Świętego oraz ukazanie wiernym
sensu i znaczenia liturgii. Dzięki temu lud Boży może aktywniej i bardziej
świadomie brać udział w całym misterium. Mając na uwadze przedstawione wyżej tezy teologiczne mówiące o jedności przepowiadania z sakramentami, a także odnawiający życie Kościoła efekt tego połączenia nie
można nie dostrzec tu wymiaru ewangelizacyjnego. Jeśli bowiem ewangelizacja ma na celu pogłębienie życia chrześcijańskiego polegające na
wzmocnieniu relacji wiernych z Chrystusem, to połączenie mocy przepowiadania słowa Bożego z udzielaniem sakramentów jawi się jako najefektywniejszy sposób osiągania takiego celu. Oznacza to, że kaznodzieja-szafarz jest w równym stopniu kaznodzieją i ewangelizatorem.
4.3. Kaznodzieja we współczesnym świecie
Przepowiadanie kaznodziejskie – zwłaszcza w jego podstawowym wąskim
znaczeniu, czyli podczas czynności liturgicznych – skierowane jest do ludzi wierzących. Chodzi tu przede wszystkim o homilie i kazania będące
podstawowymi sposobami realizacji zadań kaznodziejskich. Skoro jednak odbiorcą jest lud wierzący, to wydawać by się mogło, nie wymaga on
ewangelizowania. Podkreślając zasygnalizowaną wyżej pozorność takiego myślenia, należy zaznaczyć, że dzisiejszy świat wymaga ewangelizacji
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Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, 7.
Por. H. Sławiński, Liturgiczne przepowiadanie Słowa Bożego jako jedno z naczelnych
zadań posługi kapłańskiej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1–2 (2002), s. 162.
Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, 7.
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bardziej niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa64. Ze względu na różne zniekształcenia i jawne wypaczanie orędzia Bożego oraz życie konsumpcyjne „jakby Boga nie było” – kaznodziejom jest niezwykle trudno
trafić do serca współczesnego odbiorcy. Cierpiący mimo postępu cywilizacyjnego świat wymaga ewangelizacji nawet tych, którzy przynależą już
do Kościoła i uczestniczą w liturgii. W tym wypadku nie chodzi o ewangelizację ad gentes, ale o taką, która jest skierowana do chrześcijan gubiących własną tożsamość. Ewangelizacji wymagają ludzie, którzy wtapiając
się niejako w świat, tracą swoją wyrazistość i przestają rozumieć, na czym
polega życie chrześcijańskie, odwracają priorytety, tracą sens i ostateczny
cel swojego życia. Dokonywana przez kaznodzieję „ewangelizacja nie polega więc na tym, aby chrzcić tych, którzy się nawracają, ale aby nawracać
tych, którzy zostali ochrzczeni”65.
4.3.1. Wśród postchrześcijan
Papież Jan Paweł II, przyglądając się ludziom końca XX wieku, zauważył wiele cech i tendencji, które stają się wyzwaniem dla formowanych
w tym czasie kapłanów. W większości są to ci księża, którzy swoją posługę
duszpasterską, w tym także kaznodziejską, wypełniają obecnie. Próbując
scharakteryzować dzisiejszych słuchaczy, papież pisze o tym, co stanowi
ich specyfikę. Jest to szeroko rozumiana ignorancja religijna wynikająca z małej skuteczności katechezy, czego przyczyną jest silne oddziaływanie środków masowego przekazu. Kolejnym czynnikiem podawanym
przez papieża jest niewłaściwie rozumiany pluralizm teologiczny, kulturowy i duszpasterski, który zagraża jedności wiary. Nie bez znaczenia jest
też niechęć i brak zaufania do zwierzchników Kościoła, których posługa
jest odczytywana jako czynnik „wyłącznie ludzkiego i społecznego wyzwolenia lub też element prowadzący do wyobcowania i ucieczki w świat
przesądów i religijności bez Boga”66. Jak nietrudno zauważyć, nakreślona
przez papieża charakterystyka bardziej przypomina ludzi nieznających
Boga niż tych, którzy w Niego uwierzyli i za Nim poszli. Na pewno nie jest
64
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Por. C. Parzyszek, Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II, „Kultura – Media – Teologia” 2 (2010), s. 135–151.
Por. A. Zimoń, Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 28; P. Mąkosa, Przyszłość
ewangelizacji i katechezy wobec przemian kulturowych, [w:] Wychowanie i katecheza
w służbie Polakom w kraju i na emigracji, red. P. Mąkosa, Lublin 2018, s. 14.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 7.
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to opis ludzi, którzy żyją nauką Chrystusa i dążą do bycia na Jego obraz
i podobieństwo. To właśnie oni muszą zostać objęci działaniami ewangelizacyjnymi, reewangelizacyjnymi, a nawet preewangelizacyjnymi. W omawianych przypadkach nie chodzi bowiem o pogłębianie wiary, ale o jej zasiewanie i pielęgnowanie poprzez przekazywanie podstawowych prawd
i uczenie życia zgodnego z wyczytanym z Objawienia porządkiem, który
sam Stwórca zaproponował ludziom. Bardzo istotną sprawą jest pokazywanie im pełnej prawdy o Bogu, człowieku i świecie, czyli o wspomnianym wcześniej Bożym planie wobec tych dwóch ostatnich rzeczywistości.
Ważne jest też charakterystyczne dla ewangelizacji budzenie zaufania do
Kościoła i budowanie autorytetu ludzi z Nim związanych. W działaniach
współczesnego kaznodziei istotną kwestią jest zatem budowanie wspólnoty – najpierw międzyludzkiej, a potem eklezjalnej.
Współczesną kulturę i sytuację społeczną zwykło określać się mianem postchrześcijańskiej67. Analogicznie więc wielu ludzi formalnie należących do Kościoła, uczestniczących w kulcie i będących słuchaczami
przepowiadania kaznodziejskiego można nazwać postchrześcijanami.
Nie chodzi tu jednak o tworzenie neologizmów, ale o próbę syntetycznego opisu przeciętnego odbiorcy współczesnych homilii i kazań. Określenie „postchrześcijanin” wyraźnie pokazuje, że jest to ktoś, dla kogo chrześcijaństwo nie jest zjawiskiem nowym. Niestety chrześcijaństwo nie jest
też dla takiego człowieka czymś żywym. Podchodzi do niego jak do rzeczywistości dobrze znanej, choć tylko w tzw. teorii, nie neguje specjalnie
jej istnienia, ale poddaje w wątpliwość jej aktualność, uznając za „przebrzmiałą historycznie, przestarzałą i niegodną wiary”68.
Zagrożenia, o których tu mowa, wiążą się z zamknięciem człowieka
w indywidualizmie i uczynienie go niezdolnym do nawiązywania prawdziwych relacji zarówno międzyludzkich, jak i bosko-ludzkich. Problem
ten dostrzega Jan Paweł II zwłaszcza u osób młodych, które nie potrafią odczytać swojego powołania, nie umieją solidaryzować się z grupą,
a perspektywa służby wspólnocie przeraża je i powoduje, że zamykają się
we własnym świecie, popadając w obojętność69. Dużym niebezpieczeństwem jest sytuacja, gdy indywidualizm jednostki przeradza się w subiektywizację wiary. Człowiek wybiera do realizacji w życiu jedynie wygodne we własnym przekonaniu zadania, wybiórczo przestrzega przykazań,
fragmentarycznie przyjmuje naukę Chrystusa. Tymczasem dojrzałość
67
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Por. P. Mąkosa, Przyszłość ewangelizacji i katechezy wobec przemian kulturowych,
dz. cyt., s. 16.
S. Dyk, Duch – Słowo – Kościół. Biblijny model ewangelizacji, Lublin 2007, s. 169.
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 7–9.
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chrześcijańska polega według Jana Pawła II na czymś zupełnie innym.
W adhortacji Pastores dabo vobis papież zaznacza, że duchowa dojrzałość
„wymaga autentycznej i solidnej formacji do wolności, która polega na
konsekwentnym i szczerym posłuszeństwie wobec prawdy własnego istnienia, wobec sensu własnego życia, czyli wobec bezinteresownego daru
z siebie samego”70. Do przyjęcia takiej postawy życia zachęcać powinni
kapłani, którzy jako wychowawcy muszą dawać przykład otwartości, oddania i solidarności z ludem, któremu posługują.
4.3.2. Działania preewangelizacyjne
Opisana we wcześniejszej części pracy sytuacja współczesnego człowieka
jest poważnym wyzwaniem dla kaznodziei, którego słowa powinny stanowić „coś nowego, atrakcyjnego i niosącego świeży powiew ducha”71. To
zaś domaga się preewangelizacji72. Nie chodzi tu bowiem – jak już wspominano – o odnawianie wiary, ale o jej zasiewanie, a wcześniej przygotowywanie dla niej odpowiedniego gruntu w umysłach i sumieniach potencjalnych wyznawców.
Mówiąc o preewangelizacji, myśli się zasadniczo o dwóch kwestiach.
Jedna z nich to przezwyciężanie niechęci do tego, co duchowe, religijne,
a w konsekwencji chrześcijańskie i katolickie, a także do samego Kościoła. Kolejną zaś jest uwrażliwianie człowieka na sprawy duchowe73. Nie
chodzi tu więc o głoszenie kerygmatu, ale o pokazywanie tego, co w życiu jest ważne, kim jest człowiek, jaki jest sens i cel jego życia, czym jest
dobro, a czym zło, na czym polega prawdziwe szczęście. Przypomnijmy,
że pierwszymi adresatami kerygmatu byli ci, którzy nie znali jeszcze objawienia Bożego w Jezusie Chrystusie, a więc najpierw Żydzi, potem poganie. Natomiast istotną cechą kerygmatu, który z czasem miał jako adresatów także wiernych chrześcijan, było położenie wyłącznego w nim
nacisku na fakty paschalne Chrystusa i na konieczność nawrócenia słuchaczy, bez którego nie ma odpuszczenia grzechów74. To wszystko prowadzi do znalezienia odpowiedzi na pytanie o istotę „owej Tajemnicy, która ogarnia nasze istnienie, od której wzięliśmy początek i do której
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Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 131.
Tamże.
Poe. S. Dyk, Preewangelizacja „otwarciem drzwi” dla Ewangelii, „Kieleckie Studia
Teologiczne” 2 (2003), s. 103.
Por. P. Mąkosa, Przyszłość ewangelizacji i katechezy wobec przemian kulturowych,
dz. cyt., s. 16.
Por. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, dz. cyt., s. 18.
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zmierzamy”75. Dopiero poruszenie ludzkiego rozumu i sumienia zaszczepia w człowieku potrzebę pytania o Boga oraz wartości podstawowe
i ostateczne. Dlatego oddany sprawom Bożym kaznodzieja-preewangelizator musi być tym, który dokona poruszenia umysłów i sumień współczesnego człowieka, otwierając je na prawdziwe wartości. Nowa sytuacja
życiowa i zmieniająca się wskutek przemian ludzka moralność domagają
się nowej ewangelizacji. Nie polega ona na głoszeniu „nowej Ewangelii”,
na usuwaniu z Ewangelii tego, co trudne do pogodzenia ze współczesną
mentalnością, ale na głoszeniu Ewangelii z nowym zapałem, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków przekazu76.
4.3.2.1. (Pre)ewangelizacyjne poruszanie rozumu
Jednym z podstawowych działań preewangelizacyjnych jest odwoływanie się do rozumu ewangelizowanych. Ukazanie opartej na racjonalności wiarygodności przesłania ewangelicznego jest niezbędnym krokiem
w pracy ewangelizatora77. Dlatego w działaniach kaznodziei-ewangelizatora rozumność musi być dowartościowywana i wykorzystywana.
Chodzi tu zarówno o rozumność słuchaczy, jak i samego przepowiadającego. Roli rozumu w odkrywaniu prawdy wiele uwagi poświęca Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio78. Podkreśla w niej, że „wiara i rozum
(fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku
kontemplacji prawdy”79. W ten sposób Jan Paweł II obrazuje konieczność działania w przestrzeni zarówno wiary, jak i rozumu, by zrealizować
cel, którym jest doprowadzenie człowieka do Boga. Papieskie nauczanie
jest więc potwierdzeniem tezy o ważności rozumu w obszarze działań
preewangelizacyjnych.
Zasygnalizowane wyżej i powszechnie znane nauczanie papieża Wojtyły warto uzupełnić nie mniej ciekawymi przemyśleniami Jana XXIII. Wzywanie do poznawania prawdy i życia nią w przekazie tego
papieża jest niczym innym, jak pochwałą ludzkiego rozumu. Nawiązując
do znaczenia prawdy, którą odkrywa się, korzystając z rozumu, Ojciec
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Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
Nostra aetate (28 października 1965), 1.
Por. W. Broński, Posługa kaznodziejska we wspólnocie parafialnej, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006) z. 6, s. 159–174.
Por. P. Mąkosa, Przyszłość ewangelizacji i katechezy wobec przemian kulturowych,
dz. cyt., s. 17.
Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (14 września 1998).
Tamże, wprowadzenie.
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Święty w encyklice o rozwoju prawdy, jedności i pokoju w duchu miłości
Ad Petri cathedram stwierdza, że skoro Bóg obdarzył człowieka rozumem,
dzięki któremu może poznać on prawdę naturalną, to winien on dołożyć wszelkich starań, by iść za samym Bogiem jako stwórcą, prawodawcą
i przewodnikiem ludzkiego życia. „Jeśli zaś przez gnuśność albo niegodziwość odwracamy się od dobrego używania rozumu, tym samym oddalamy się od Najwyższego Dobra i właściwej normy postępowania”80. Trzeba
też pamiętać o tym, że poznanie prawdy naturalnej na drodze wyłącznie
rozumowego patrzenia jest bardzo trudne, a jeśli nie towarzyszy mu oparcie w religii i moralności, może nawet okazać się niemożliwe bądź błędne.
Odwoływanie się do rozumu jest jednym z pierwszych zadań współczesnego kaznodziei-ewangelizatora. Prawdę można odkryć według informacji, którą papież przekazuje kapłanom, kaznodziejom, ewangelizatorom i wszystkim ludziom. Nie jest więc ona czymś niedostępnym dla
człowieka. Nie jest jednak także podana mu bezpośrednio i bez żadnego
zaangażowania ze strony człowieka. Aby człowiek mógł dojść do prawdy, aby umiał z nią obcować, musi jednak na początku wykonać wysiłek
intelektualny.
W analizowanym tu tekście papieża Jana XXIII problem prawdy jest
zagadnieniem prowadzącym do refleksji o człowieku. Jest on też swoistym
fundamentem antropologii Jana XXIII, który podkreśla, że człowiek jest
najważniejszym elementem, na którym skupić należy całą uwagę Kościoła. Odkrywanie przed nim prawdy pozwala mu się właściwie kształtować
i służy jego rozwojowi. Kaznodzieja, będąc człowiekiem prawdy i rozumu,
musi być więc podmiotem ewangelizacji, której działanie zaczyna się od
poruszenia rozumu81.
Z analizy nauki Jana XXIII przebija realizm i racjonalizm. Papież
ten mocno osadza swoje przemyślenia w egzystencji człowieka, jego codzienności. Mówi przy tym o faktach, a nie o mniej lub bardziej prawdopodobnych sytuacjach. Jego nauczanie dotyczy spraw egzystencjalnych.
Podobnego racjonalizmu i realizmu papież wymaga od kaznodziejów
tworzących z nim realną wspólnotę. Traktuje ich jak dobrze wyszkolonych nauczycieli prawdy, którzy w imieniu Kościoła podejmują działalność ewangelizacyjną. Te dwie cechy – racjonalność i realizm – są zatem
istotnymi przymiotami kaznodziei-ewangelizatora.
Myśl Jana XXIII jest refleksją antropologiczną, gdyż jest to przesłanie ukazujące ambiwalencję ludzkiego losu. Z jednej strony stanowią one
pochwałę człowieka, który dzięki rozumowi jest zdolny dochodzić do
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Jan XXIII, Encyklika Ad Petri cathedram, 1.
Por. tamże.
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prawdy. Z drugiej zaś ukazują zgubne skutki budowania świata na różnego rodzaju pseudoprawdach, czyli na bezrefleksyjnym i bezrozumnym
przyjmowaniu różnych popularnych tez. Tymczasem tylko prawda jest
tym, co może stać u fundamentów właściwie funkcjonującej rzeczywistości. Z tego też względu jawi się ona jako ważny element warsztatu kaznodziei, a zwłaszcza kaznodziei-ewangelizatora, który – co warto powtórzyć – powinien być zawsze człowiekiem prawdy.
Umiejętność prowadzenia analiz i snucia refleksji, ale też odwoływania
się do faktów to, wnioskując na podstawie analizy nauczania Jana XXIII,
podstawowe narzędzia do wypełniania funkcji kaznodziei-ewangelizatora. Korzystanie z rozumu jako instrumentu odkrywania prawdy, do czego
papież zachęca kaznodzieję, jest jednak nie tylko wezwaniem do korzystania z intelektu. Za sprawą własnego rozumu kaznodzieja ma dotrzeć i poruszyć umysły swoich słuchaczy. Jest to jedyna słuszna droga do odnowy
zarówno pojedynczego człowieka, jak i całego świata. Dla kaznodziei, który jest wezwany do skutecznej ewangelizacji poprzez dokonywanie odnowy i przełomów w życiu indywidualnym i wspólnotowym, jest to ta sama
jedyna właściwa droga. Kaznodzieja odwołujący się do rozumu przy zachowaniu otwartości na Boże natchnienia kształtuje sumienia i staje się
prawdziwym preewangelizatorem i ewangelizatorem82.
4.3.2.2. (Pre)ewangelizacyjne poruszanie sumienia
Działalność preewangelizacyjna ze swojej natury powinna być nakierowana na kształtowanie wartości. Dokonuje się to w dużej mierze za sprawą uwrażliwiania wiernych na piękno, które – zgodnie ze starożytnymi
poglądami – jest swoistą kwintesencją wartości. Prawdziwe piękno potrafi
poruszyć człowieka i nakazać mu głębszą refleksję nad sobą i otaczającym
go światem. W ten sposób uwrażliwienie na piękno staje się właściwym
narzędziem działań preewangelizacyjnych i ewangelizacyjnych83.
Piękno, które jest wartością samą w sobie, od starożytności uznawane
jest za jedno z pryncypiów obok dobra i prawdy84. Refleksja nad pięknem
podejmowana w teologii katolickiej doprowadziła do postawienia tezy,
iż jest ono drogą do Boga. Doświadczenie piękna i obcowanie z nim jest
82
83
84

Por. Jan XXIII, Encyklika Ad Petri cathedram.
Por. P. Mąkosa, Przyszłość ewangelizacji i katechezy wobec przemian kulturowych,
dz. cyt., s. 17.
Por. M. A. Krąpiec, Prawda – dobro – piękno jako wartości humanistyczne, [w:] Wezwani do prawdy i miłosierdzia, red. B. Bejze, Warszawa 1987, s. 17.
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swoistym doświadczaniem Boga lub przynajmniej otwarciem się na Niego85. Oznacza to, że propagowanie piękna, umożliwianie kontaktu z nim
może być narzędziem preewangelizacyjnym otwierającym drogę do bezpośredniego nauczania o Bogu.
Warto zauważyć, że interdyscyplinarne badania teologiczno-medioznawcze zaowocowały teorią, w ramach której piękno jest uznawane za
jeden z ważnych czynników warunkujących też komunikację86. W konsekwencji oznacza to, że piękno stanowi element komuniotwórczy. Mając zaś świadomość, że Kościół jest wspólnotą (communio)87, operowanie przez kaznodzieję pięknem jawi się jako faktor eklezjotwórczy. Biorąc
zaś pod uwagę fakt, że Kościół to Mistyczne Ciało Jezusa i bosko-ludzka
wspólnota, nie można nie zauważyć, że realne, a nie tylko urzędowe włączenie kogoś do wspólnoty eklezjalnej jest doprowadzeniem go do zjednoczenia z Bogiem, co przecież – jak zaznaczono w pierwszych akapitach tego rozdziału – jest podstawowym wymiarem działań ewangelizacyjnych.
Jan Paweł II w liście skierowanym do ludzi świata kultury w roku
milenijnym pisał między innymi o tym, jak chrześcijanin powinien rozumieć piękno. Papież uważa, że „piękno nadaje widzialny kształt dobru. Dobro i piękno wzajemnie się warunkują, bowiem piękno jest dobre,
a dobro jest piękne”88. Odnosząc te słowa do posługi wiernych w Kościele,
można powiedzieć, że Jan Paweł II postuluje przenoszenie prawdy i dobra, które wypływają z Bożego słowa, na życie codzienne poprzez dbałość o ich piękny, artystyczny przekaz. Podobnie i kaznodzieja, który występuje przed ludem Bożym z Dobrą Nowiną, powinien zadbać o piękny
w formie i treści przekaz swojego przepowiadania. Nie oznacza to, że ma
on unikać mówienia o sprawach trudnych czy bolesnych dla człowieka.
Wręcz przeciwnie, powinien w zgodzie z własnym sumieniem jasno i jednoznacznie mówić powierzonym sobie wiernym, na czym polega istota
grzechu, jakie są jego rodzaje i skutki. Gdyby jednak kaznodzieja nie posłuchał swojego sumienia, oznaczałoby to, że występuje przeciwko Bogu,
bliźniemu i całej wspólnocie Kościoła.
Por. K. Klauza, Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin
2008.
86 Por. M. Wyrostkiewicz, Sztuka komunikacji – eksploracje infoetyczne, [w:] Pulchrum
et communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, red. A. Wójciszyn-Wąsil, M. Gondek, D. Wadowski, Lublin 2018.
87 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List Communionis notio o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia (28 maja 1992).
88 Jan Paweł II, Piękno waszym powołaniem otrzymanym od Boga (18 lutego 2000),
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/jubil_artystow_18022000.html (14.05.2019).
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To wszystko nie pozostawia wątpliwości co do preewangelizacyjnych
i ewangelizacyjnych wartości piękna. W konsekwencji nie pozostawia to
też wątpliwości, że kaznodzieja, który chce być ewangelizatorem, ma obowiązek dbać o przekazywanie piękna. Ma ono być nie tylko tematem jego refleksji, ale też narzędziem. Powinno się ono wyrażać w formie przepowiadania – zwłaszcza w języku, ale też w wyglądzie przemawiającego.
„Kwestie estetyczne mają bowiem niebagatelne znaczenie dla właściwego
sprawowania urzędu kaznodziejskiego i osiągnięcia przypisanych do niego skutków ewangelizacyjnych”89.
4.3.3. S
 połeczne uwarunkowania ewangelizacyjnych
działań kaznodziei
Przedstawione wyżej zagadnienia dotyczyły przede wszystkim osobistego życia kaznodziei. Może to wywołać mylne przekonanie, że przepowiadanie kaznodziejskie ma się do tego ograniczać. Chcąc je rozwiać, należy wyraźnie powiedzieć, że współczesny kaznodzieja-ewangelizator nie
może się ograniczać tylko do tych kwestii. Powinien w nurt swojego nauczania włączyć zagadnienia szersze, którymi są zagadnienia społeczne. W związku ze zmieniającym się obrazem współczesnego świata oraz
mentalnością słuchaczy Bożego słowa Kościół musi odważnie poszukiwać
sposobów ewangelizacji90.
Jak już wspominano, działanie Kościoła, którego heroldem jest kaznodzieja-ewangelizator, a zwłaszcza tak szczególny tego przejaw, którym jest ewangelizacja, nie może odbywać się w oderwaniu od życia społecznego, czyli od problemów świata. Kaznodzieja powinien przerzucać
pomosty pomiędzy głoszonym słowem Boga a słuchaczami. Znajomość
ludzkiej mentalności, problemów i potrzeb będzie pomocą w przygotowaniu i wygłoszeniu homilii i wpłynie na jej skuteczność ewangelizacyjną91.
Zdaniem Pawła VI „należy się zastanowić nad tym, jaki duch i jaka wola

89

90
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Por. A. Schwarz, Jak pracować nad kazaniem, Warszawa 1993, s. 57–72; W. Chaim,
Rozmowa w przekazie kaznodziejskim. Homilie i kazania dialogowane, [w:] Retoryka na ambonie, red. P. Urbański, Kraków 2003, s. 291–326; G. Siwek, Blaski i cienie
współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Kraków 2007, s. 128–131; J. Sikora, Od Słowa do słowa. Literackość współczesnych kazań,
Warszawa 2008, s. 53–54.
Por. W. Broński, Homilia a ewangelizacja współczesnego świata, „Roczniki Teologiczne” 54 (2006) z. 6, s. 45–55.
Por. tamże, s. 51.
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powinna kierować Kościołem katolickim wobec ludzi współczesnych”92.
Współczesny Kościół musi być elastyczny w zakresie swojego stosunku
do społeczeństwa. Dokładne poznanie sposobu życia ludzi, wśród których Kościół posługuje, bardzo często doprowadza do wniosku, że istnieją ogromne różnice między życiem opartym na przykładzie Chrystusa,
które forsuje Kościół, a życiem współczesnego człowieka. Poznanie tych
dysproporcji i próba ich zmniejszenia nie są bez wątpienia zadaniami jedynie Kościoła jako instytucji, ale każdego pojedynczego człowieka, który do Niego należy. W sposób szczególny zaś odnosi się do kaznodziei,
którego tożsamość zbudowana jest na tożsamości Kościoła i który w Jego imieniu wypowiada się do ludzi „ze świata”. Ważnym zadaniem eklezjalnym, którego wypełnianie jest w dużej mierze realizowane przez kaznodzieję, jest „zacieśnienie przez Kościół stosunków z całą wspólnotą
ludzką, w której sam się mieści i pośród której żyje oraz podejmuje swoje
zadania”93. Realizacja tego imperatywu jest przez papieża postrzegana jako udział w „doniosłej i wielostronnej dziedzinie”94. Kościół ma bowiem
głosić Ewangelię na wszystkich kontynentach i coraz szerszym rzeszom
ludzi, wpływając tym samym na modele życiowe, kształtując właściwe
postawy, porządkując hierarchię dóbr i wartości. Wszystko po to, by człowiek odkrył zbawczy plan Boga. W odniesieniu do tych kwestii oraz do
zagadnienia ewangelizacji papieża naucza: „Należy ewangelizować […],
wychodząc od osoby ludzkiej, związków między osobami oraz ich łączności z Bogiem”95. Ewangelizacja ta nie może mieć jednak powierzchownego
charakteru, nie może odbywać od zewnątrz, być czymś w rodzaju ozdoby
czy zewnętrznego okrycia. Musi ona wpływać na wnętrze człowieka, nawiązywać do jego korzeni, do kultury, z którą się ów człowiek utożsamia.
Sama ewangelizacja nie może być jednak utożsamiana wyłącznie z kulturą, choć samo Królestwo Boże głoszone przez Ewangelię wprowadzają
w życie ludzie żyjący już w określonej kulturze. Tym sposobem Ewangelia
i ewangelizacja łączą się z różnymi kulturami, zdolne są je przenikać, ale
nigdy nie oddają się w służbę żadnej z nich. Papież zauważa, że rozdźwięk
między kulturą a Ewangelią jest na tyle duży, że utrudnia proces ewangelizacji. Dlatego zachęca kapłanów, by nie ustawali w wysiłkach i staraniach, by troskliwie ewangelizować każdą ludzką kulturę, doprowadzając
do jej zespolenia z Dobrą Nowiną.

92
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Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 58.
Por. W. Broński, Homilia a ewangelizacja…, dz. cyt., s. 52.
Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 14.
Tamże, 19–20.
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Odnowa życia społecznego, nadanie mu właściwego kierunku to nic
innego jak stworzenie właściwego klimatu do rozwoju osoby96. W ten
sposób, odwołując się do treści encykliki Populorum progressio Pawła VI,
można słusznie uznać, że integralny rozwój jest innym imieniem ewangelizacji97. W takim rozumieniu działania mające na celu zmianę funkcjonowania społeczeństwa są działaniami preewangelizacyjnymi w pełnym
tego słowa znaczeniu.
Aktualizacja przepowiadania w nawiązaniu do życia społecznego jest
bardzo ważna nie tylko dla wypowiedzi kaznodziei-ewangelizatora, ale
w ogóle dla tożsamości homilii.
4.4. Aktualizacja w ewangelizacji
Wyrazem tożsamości kaznodziei jest osadzenie przepowiadania w realiach życia słuchaczy. Doświadczenie świata i człowieka daje kaznodziejom konkretną wiedzę na temat słuchaczy słowa Bożego98. Dzięki temu
przepowiadanie jest aktualne – jest wyrazem świeżości głoszonego słowa, udowodnieniem, że jest ono adekwatne do tego, co przeżywają ludzie
słuchający kaznodziei. Jak już zauważono wcześniej, ma to duże znaczenie w procesie ewangelizacji. Dzięki temu potencjalni wierzący są w stanie rozpocząć wsłuchiwanie się w słowo, które nie będzie rodzajem mitu,
ale przesłaniem Boga żywego. Podstawową funkcją Kościoła jest głoszenie słowa Bożego. Nigdy nieprzebrzmiały nakaz misyjny Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15)
przyświecał na przestrzeni wieków wysiłkom niezliczonych mówców,
którzy czynili wszystko, aby „słowo Pańskie rozszerzało się” (2 Tes 3, 1)99.
Nakaz misyjny Pana motywował apostołów, by dalej głosić Ewangelię.
Mieli oni świadomość, że są kontynuatorami proroków, Jana Chrzciciela
i Jezusa100. I chociaż nie ma wątpliwości, że to kerygmat jest podstawowym przesłaniem ewangelizacyjnym101, to jednak nie oznacza to, iż treści
Por. Jan XXIII, Encyklika Princeps pastorum, 1–6.
Por. tamże, 12–16.
Por. W. Broński, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat doświadczenia życiowego słuchaczy jako źródła homilii w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej Ambony”, „Roczniki Teologiczne”
49 (2002) z. 6, s. 113.
99 Por. K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999, s. 21.
100 Por. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, dz. cyt., s. 17.
101 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 160–168.
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przesłania ewangelizacyjnego mają się do niego ograniczać. Wręcz przeciwnie, powinny być aktualizowane w życiu społecznym i osobistym zarówno ewangelizatora, jak i ewangelizowanych. Przed głosicielami słowa
Bożego stoją wciąż wielkie oczekiwania i szerokie możliwości działania.
„Współczesne kaznodziejstwo powinno wnosić swój wkład w rozwój głoszenia słowa Bożego”102 – postuluje ks. Kazimierz Panuś.
4.4.1. Zrozumieć słuchaczy
Na aktualizację przesłania ewangelizacyjnego poprzez dostosowanie go
do uwarunkowań życia osobistego i społecznego słuchaczy mocno zwraca uwagę papież Franciszek. Jego zdaniem w działalności ewangelizatora chodzi o to, aby jego przepowiadanie jak najlepiej odpowiadało potrzebom i problemom słuchaczy; aby nie było „zwykłym opowiadaniem
o Bogu” lub moralizowaniem. Kwestię moralizowania warto podkreślić, mając na uwadze wcześniejsze rozważania na temat głoszenia wiary
oraz wychowania. Przepowiadanie kaznodziejskie powinno być aktualizowane z uwzględnieniem życia kaznodziei i życia słuchaczy. O znaczeniu uwarunkowań społecznych, zwłaszcza kulturalnych, była już mowa w poprzednim paragrafie. Dobrej realizacji kaznodziejstwa, które
w ewangelizacji parafii odgrywa istotną rolę, powinno służyć uwzględnienie uwarunkowań społeczno-kulturowych, ale i takie rozumienie Kościoła, a w konsekwencji parafii, które zapewniłoby głoszeniu słowa ciągłość i stałość oraz dynamizm i żywotność103.
Papież Franciszek powyższą kwestię wyjaśnia dość szczegółowo
w adhortacji Evangelii gaudium. Opisuje w niej zadania kaznodziei, który powinien stale kontemplować słowo i lud, próbować szukać w nim
odpowiedzi na bieżące pytania, rozwiązań dla aktualnie pojawiających
się ludzkich problemów itd. „Kaznodzieja powinien także słuchać ludu, aby odkryć to, co wierni powinni usłyszeć. […] Chodzi o powiązanie przesłania tekstu biblijnego z ludzką sytuacją, z tym, czym ludzie żyją, z doświadczeniem potrzebującym światła Słowa”104. W żadnym razie
ta otwarta postawa kaznodziei wobec ludu nie powinna mieć znamion
niezdrowej ciekawości czy pozbawionego kultury wścibstwa. Kaznodzieja musi w sposób dyplomatyczny i wyważony rozeznawać potrzeby ludu, któremu przepowiada. Taką postawę papież określa mianem postawy
102 Por. K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa…, cz. 1, dz. cyt., s. 484.
103 Por. W. Broński, Posługa kaznodziejska…, dz. cyt., s. 164.
104 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 154–155.
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religijnej, duszpasterskiej, a nawet duchowej, bowiem w kaznodziejskim
przepowiadaniu Bóg działa przez ludzi. Swoje słowo kieruje przez kaznodzieję do konkretnego słuchacza105. W duchowym wymiarze kaznodzieja
potrafi odczytywać w różnych wydarzeniach Boże przesłanie, co jest cenniejsze od wszelkich słów. „To, co się chce odkryć, jest «tym, co Pan pragnie powiedzieć w określonych okolicznościach». Tak więc przygotowanie
kazania przemienia się w dokonywanie ewangelicznego rozeznania”106 –
pisze papież. Kaznodzieja jako człowiek działający w świetle Ducha Świętego stara się rozpoznać Boże wezwanie dla siebie i ludu, który stara się
ewangelizować. Często musi on odnieść się do określonej sytuacji historycznej, nawiązać do ludzkich doświadczeń, doznań z przeszłości, cierpień, niepokojów lub planów na przyszłość. Wykazuje się przy tym szczególną wrażliwością i otwartością na Boże słowa, co pozwala mu trafniej
je interpretować w odniesieniu do współczesnego życia konkretnego człowieka. Franciszek przypomina też, że kaznodzieja musi odrzucić postawę
narzucającą. Nie powinien posiłkować się w swoim nauczaniu poglądami,
które są głoszone w przekazach telewizyjnych, robiąc ze swojego przekazu przegląd aktualnych wydarzeń ze świata. Głównym zadaniem kaznodziei jest głosić słowo wzywające odbiorcę do ciągłego nawracania się, do
podejmowania służby, do braterskiej miłości. Postulat ten papież podnosi
z uwagi na to, że człowiek z natury wolałby słyszeć „o kimś”, a nie o „sobie
samym”, a przecież kaznodzieja nie ma doprowadzić do zbawienia „kogoś
przypadkowego”, tylko „konkretną osobę”, mierząc się tym samym z jej
indywidualną historią życia.
Właściwie rozumiana i prowadzona ewangelizacja ma być – jak wspomniano – światem, które dynamizuje egzystencję chrześcijanina, prowadząc do „przemiany życia w Chrystusie”107. Konsekwencją tej przemiany jest wspólnota chrześcijańska, której członkowie „zachowują żywą
i szczerą wiarę katolicką, dając jej wyraz na różny sposób, chociaż nie
uczestniczą często w kulcie. Duszpasterstwo to ukierunkowane jest na
rozwój wierzących, tak by coraz lepiej całym swoim życiem odpowiadali
na miłość Bożą”108.
Nie sposób nie zauważyć, jak bardzo powyższe słowa odpowiadają przedstawionym we wcześniejszych częściach pracy treściom dotyczącym nawrócenia oraz miłości. Ewangelizacja ma do tego prowadzić, uświadamiając ograniczoności człowieka zarówno poznawcze, jak
105
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107
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Por. W. Broński, Posługa kaznodziejska…, dz. cyt., s. 171.
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 155.
Tamże, 42.
Tamże, 14.
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również – a może przede wszystkim – moralne. Chodzi tu o charakterystyczne dla człowieka „braki w czynieniu dobra”109. Naturalnym efektem
tego uświadomienia oraz zrozumienia, że naturalnym stanem osoby jest
dokonywanie dobra, będzie szukanie odpowiedzi na pytania, jak to zrobić. W tym również ewangelizacja wychodzi naprzeciw. Podaje odpowiedzi w nauczaniu i świadectwie życia ewangelizatora. Efektem tak pojętej
ewangelizacji jest więc miłość, która stanowi kwintesencję dobra110.
„Ewangelizacja, która bierze początek w Bożym Objawieniu”111, prowadzi do nawrócenia dlatego, że pokazuje człowiekowi prawdę o nim oraz
o tym, jaki jest cel i sens jego życia; pokazuje prawdę o jego niedoskonałości oraz o tym, jak osiągać doskonałość i na czym ona polega. Kaznodzieja powinien tak ukazywać zbawczy czyn Boga, żeby słuchacze zostali
nim życiowo poruszeni i przyjęli wezwanie do wiary i nawrócenia112. Sama ewangelizacja, wskazując na miłość, mówi o dobru. Odwołując się do
podstawowych potrzeb i doświadczeń człowieka, nawiązuje do piękna
i korzysta z niego jako narzędzia w nią wpisanego. W ten sposób po raz
kolejny uwidacznia się i potwierdza teza, iż ewangelizacja prowadzi do
życia wartościami podstawowymi: prawdą, dobrem i pięknem. Ich urzeczywistnianie w działaniach kaznodziei uobecniających Chrystusa i Jego
zbawcze dzieło w kontekście współczesności113 będzie wyrazem odpowiedzialnego podejścia do wyzwań, które niesie ze sobą ewangelizacja.
4.4.2. Ku ludzkiej doskonałości
Kontynuując refleksje dotyczące metod i aktualności przesłania ewangelizacyjnego, warto zwrócić uwagę na postawę ewangelizatora. W niej bowiem także powinny być aktualizowane te wszystkie wartości, o których
on naucza. Świadectwo życia – o którym szerzej była już mowa w części
poświęconej funkcji prorockiej – to sposób na ukazywanie aktualności
głoszonego słowa.
Mówiąc o postawie kaznodziei-ewangelizatora, nie można zatrzymać
się tylko na jego działaniu. Podkreśla to papież Franciszek, według którego chodzi tu o wypracowanie przez przepowiadającego konkretnych
109 Por. M. Wyrostkiewicz, Dlaczego ludzie grzeszą?, „Katecheta” 57 (2013) nr 2, s. 51–56.
110 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, Dobro moralne, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia
nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 147–149.
111 W. Broński, Homilia a ewangelizacja…, dz. cyt., s. 46.
112 Por. W. Broński, Język kazań i zachowania niewerbalne kaznodziei w służbie nowej
ewangelizacji, „Przegląd Homiletyczny” 9 (2005), s. 123–132.
113 Por. W. Broński, Posługa kaznodziejska…, dz. cyt., s. 160.
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cech. Według tego papieża konieczne predyspozycje ewangelizatora to:
„bliskość, otwarcie na dialog, cierpliwość, serdeczna gościnność, która nie
potępia”114. Bez nich proces ewangelizacyjny jest niemożliwy do zrealizowania. Jak widać, są to cechy, dzięki którym możliwe jest budowanie relacji międzyludzkich. Wynikiem działań ewangelizatora – jak już zauważono – jest bowiem budowanie realnej wspólnoty, najpierw międzyludzkiej,
a potem eklezjalnej.
Nietrudno zauważyć, że wymienione przez Franciszka cechy można
nazwać przymiotami iście ludzkimi. Nie są one czymś wyszukanym, ale
tym, co powinno charakteryzować każdego dojrzałego człowieka. Okazuje się wiec, że ewangelizator powinien być przede wszystkim prawdziwym
człowiekiem. Aby pomóc ludziom w dojrzewaniu do doskonałości – co,
jak już wiadomo, jest jednym z podstawowych celów ewangelizacji – trzeba samemu być jak najbardziej dojrzałym człowiekiem.
Przedstawione wyżej rozważania, oparte przede wszystkim na nauczaniu Franciszka, wyraźnie korespondują z dotyczącym posługi kapłańskiej nauczaniem Jana Pawła II. Papież ten mocno podkreślał fakt, że
fundamentem formacji kapłańskiej, a więc także formacji kaznodziei-ewangelizatora, jest formacja ludzka. Kapłan tylko wtedy będzie dobrym
ewangelizatorem, gdy sam jako członek ludu Bożego będzie mocno zakorzeniony w wierze, którą chce głosić innym. Jan Paweł II uważa, że
kapłan w sposób szczególny naśladować powinien w swoim życiu Jezusa
Chrystusa, który jako Bóg-człowiek osiągnął doskonałość zjednoczenia
z Ojcem. Zdecydowanie powinien on brać przykład z Jezusa w zakresie
budowania relacji między ludźmi, w zachowaniu otwartej, pełnej miłości postawie wobec bliźniego, co dokładnie opisują wszyscy ewangeliści.
„Konieczne jest, by kapłan, biorąc przykład z Jezusa, który «wiedział, co
w człowieku się kryje» (J 2, 25), umiał poznawać do głębi wnętrze człowieka, odgadywać trudności i problemy, ułatwiać spotkanie i dialog, zdobywać zaufanie i nawiązywać współpracę, wyrażać spokojne i zrównoważone sądy”115. Opisane tu ludzkie cechy, a w zasadzie cały ich zespół
są niezbędne do tego, by kapłan osiągnął konieczną dojrzałość i potrafił
kształtować ją wśród ludzi, do których jest posłany. Ewangelizator zawsze
powinien być głosicielem prawdy, bez której nie można kształtować według papieża osobowości silnych i równocześnie wolnych. Ten sam kapłan
powinien też rzetelnie, konsekwentnie i z oddaniem głosić Boże prawo,
nie łamiąc przy tym wolnej woli żadnego człowieka. Sam będąc wiernym
odbiciem Chrystusa i jego postaw wobec innych, musi dbać o wierność
114 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 165.
115 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 43.
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danemu słowu, odnoszenie się z szacunkiem do każdej osoby oraz zachowywać równowagę w stawianych sądach. Najtrudniej bowiem przyjąć jest
dobrą radę czy pouczenie od osoby, o której powszechnie wiadomo, że nie
żyje według zasad, do których stara się przekonać swojego słuchacza. Papież postuluje więc ewangelizacyjną autentyczność kapłanów.
4.4.3. Pokora w działaniach ewangelizacyjnych
Analizując i podkreślając wpisaną w posługę kapłana i ewangelizatora konieczność dążenia ku ludzkiej doskonałości i nawiązując do podejmowanego nieco wcześniej tematu potrzeby słuchania tych, do których się przemawia, można dostrzec potrzebę pokory jako warunku realizacji misji
ewangelizacyjnej. Na tę kwestię w sposób wyraźny zwraca uwagę papież
Franciszek, którego ze względu na podejmowane tematy można nazwać
papieżem ewangelizacji i postulatorem zachowywania pokory w Kościele. Pokora sługi słowa stanowi ważny czynnik skuteczności jego działania.
Głosiciel słowa oglądający owoce swojej pracy nie przypisze ich sobie, ale
będzie dziękował za otrzymane łaski i prosił o nowe. Na wzór wielkich
i świętych kaznodziejów Bogu przypisze skuteczność głoszonego słowa,
a siebie w pokorze serca uzna za sługę nieużytecznego, który wykonał
wszystko, co do niego należało116.
Analizując treści dokumentów Franciszka, zwłaszcza encyklikę Evangelii gaudium, można dojść do wniosku, że pokora jest pierwszym przymiotem kaznodziei-ewangelizatora. Przemyślenia papieskie, które doprowadzają do takiego przekonania, są oparte na mocnym fundamencie
tekstów objawionych. Papież odwołuje się do listów św. Pawła, które nazywa duszpasterskim pouczeniem Tymoteusza i Tytusa, uczniów świętego Pawła. Uważa, że listy te nie pomijają nikogo w Kościele, bowiem Paweł poświęca w nich uwagę zarówno wiernym starszym i młodym, jak
i osobom wybranym, tj. biskupom, prezbiterom, diakonom. Tym ostatnim uzmysławia to, do czego są powołani oraz wskazuje na pewne „prerogatywy, które muszą być uznane w tych, którzy zostają wybrani i którym
powierzane są te posługi”117. Poza cechami, które nierozerwalnie związane są z życiem duchowym, wylicza też cechy, które można by było nazwać
typowo ludzkimi. Należą do nich cierpliwość, łagodność, otwartość na
116 Por. J. Twardy, Skuteczność głoszenia słowa Bożego, „Anamnesis” 10 (2004) nr 2,
s. 105.
117 Franciszek, Słuchanie ludzi. Audiencja generalna, „L’Osservatore Romano” 2014
nr 12 (367), s. 44.
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innych, umiar, dobroć serca czy niezawodność. Wespół z oddaniem sprawom duchowym stanowią one swoistą gramatykę posługi osób wybranych i namaszczonych na biskupów, kapłanów czy diakonów. W dalszej
części swoich rozważań papież Franciszek przekonuje, że „bez tej pięknej
i autentycznej predyspozycji do spotykania braci, poznawania ich, dialogowania z nimi, doceniania ich i nawiązywania z nimi relacji w sposób
nacechowany szacunkiem i szczerością posługa i świadectwo nie mogą
być naprawdę radosne i wiarygodne”118. Następnie uszczegóławia swoją refleksję, pisząc, że osoby wybrane i namaszczone są odbiorcami wielkiego daru miłości Boga, w mocy Jego Ducha i dla dobra Bożego ludu.
Wszyscy oni, czyli biskupi, kapłani i diakoni, muszą o tym pamiętać i wystrzegać się typowo ludzkiego wywyższania, gdyż tylko w pokorze serca
są w stanie dobrze służyć innym. „Ta świadomość jest naprawdę ważna
i jest łaską, o którą należy prosić codziennie!”119 – pisze papież, postulując tym samym o nieustanne odnawianie daru wybrania płynącego z serca samego Boga.
W przytoczonych tu słowach wyraźnie uwidacznia się przesłanie, że
jeśli kaznodzieja-ewangelizator chce być zgodnym z Bożym zamysłem
autorytarnym i pouczającym, musi nie tylko wsłuchiwać się w potrzeby
i zdanie tych, którzy są powierzeni jego pasterskiej trosce, ale też z pokorą
przyjmować i rozważać ich opinię. W ten sposób do przedstawionego wyżej katalogu przymiotów głosiciela słowa Bożego dochodzi kolejny – pokora w słuchaniu. Kaznodzieja-ewangelizator powinien być człowiekiem
słuchającym swej wspólnoty z pełną pokorą.
4.4.4. Radość w życiu ewangelizatora
Ewangelizator powinien pamiętać, że został posłany, aby głosić Ewangelię
ubogim. Jego życie i przepowiadanie mają być formą autentycznej ewangelizacji120. Do wymienionych wyżej cech kaznodziei-ewangelizatora dochodzi jeszcze jedna, którą warto zaakcentować. Jest nią radość. I chociaż temu zagadnieniu poświęcono sporo uwagi w rozdziale dotyczącym
funkcji wychowawczej, warto jeszcze raz w tym miejscu pochylić się nad
nim, aby ukazać znaczenie radości w dziele ewangelizacyjnym. Zgodnie
bowiem z przesłaniem papieża Franciszka radość jest wyjątkowym czynnikiem w działaniach ewangelizacyjnych.
118 Tamże, s. 44.
119 Tamże.
120 Por. W. Broński, Język kazań i zachowania…, dz. cyt., s. 123.
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Trzeba wyraźnie powiedzieć, że radość ewangelizacyjna – evangelii
gaudium – jest jednym z zasadniczych rysów kaznodziei-ewangelizatora.
Jest ona nie tylko pomocna w procesach wychowawczych, ale też w szerzeniu wiary i przybliżaniu ludzi do Jezusa. Jest również swoistym świadectwem chrześcijańskim. Człowiek wierzący to człowiek radosny z powodu
tego, że czuje się spełniany w życiu, że ma realne oparcie w Bogu, że wie,
gdzie szukać wskazówek, jak żyć, że obcuje z Tym, który zna odpowiedzi
na wszystkie jego pytania i każdą jego tajemnicę. „Radość Ewangelii – pisze Franciszek w pierwszych słowach tej adhortacji – napełnia serce oraz
całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza
radość”121.
Dla pełniejszego rozumienia znaczenia, roli i miejsca radości, które papież przypisuje jej w życiu ewangelizatora oraz ewangelizowanego,
warto przywołać jeszcze jeden fragment jego nauczania. W nim to Ojciec
Święty, bazując na tekstach biblijnych, pisze o radości jako źródle i efekcie działań ewangelizacyjnych. Cała Ewangelia jest radosną nowiną traktującą o życiu i zmartwychwstaniu naszego Pana. Od momentu zwiastowania, kiedy to archanioł Gabriel pozdrawia Maryję słowami „Raduj się!”
(Łk 1, 28), do momentu zmartwychwstania i radości płynącej z pustego
grobu Zbawiciela świata. Orędowników radości ewangelicznej poza aniołem Gabrielem można wymienić wielu. Jan Chrzciciel porusza się z radości w łonie swej matki w momencie nawiedzenia jej przez Maryję. Sama
Maryja w hymnie powtarza: „Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 47). Jezus, rozpoczynając swoją posługę, spotyka Jana, który
głosi z kolei: „Ta zaś moja radość doszła do szczytu” (J 3, 29). Całe orędzie,
które Jezus głosi, jest źródłem radości, co potwierdzają słowa: „To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”
(J 15, 11). W wielu więc miejscach ewangeliści zwracają uwagę na prawdziwie chrześcijańską radość, której źródłem jest Chrystusowe serce. Na
kartach Dziejów Apostolskich można napotkać stwierdzenie, że gdziekolwiek przebywali apostołowie Jezusa, tam panowała radość, a prześladowani chrześcijanie mimo cierpień pozostawali napełnieni weselem. Papież zastanawia się więc, dlaczego i my nie mielibyśmy zanurzyć się w tym
wielkim strumieniu Bożej radości. Zachęca tym samym kapłanów-ewangelizatorów do radosnego pełnienia swej posługi i krzewienia Bożej radości wśród wiernych, którym posługują. Dzięki radosnemu podejściu
121 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 1.
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do codzienności nawet największe trudności łatwiej jest bowiem znieść
i przezwyciężyć122.
Ujmując powyższą tezę w innych słowach, można stwierdzić, że działalność ewangelizacyjna – chociaż nie jest zadaniem łatwym – powinna
być prowadzona zawsze z radością. Owa radość ma swoje źródło przede
wszystkim w osobie Jezusa Chrystusa, który jako jednorodzony Syn Boga został posłany przez Ojca z miłości do człowieka dla zbawienia świata i wszystkich ludzi. Sama treść przesłania miłości Boga do człowieka
objawionej w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa staje się powodem
ekspresji czy wręcz wybuchu radości w dziele misyjnym. Autentyczny kaznodzieja to pokorny, radosny i rozmodlony sługa Ducha Świętego. „Przygotowanie takiego głosiciela ewangelii należy do istotnych zadań współczesnej homiletyki”123. Radosny charakter przesłania ewangelizacyjnego
ma wypływać także z entuzjazmu samego ewangelizatora, którego autentyczna i żarliwa wiara w Jezusa Chrystusa w naturalny sposób powinna
intrygować i zachwycać podobnie jak za życia pierwszych chrześcijan, gdy
„jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). Wtedy to, jak pisze Tertulian, poganie nawracali się, widząc płynące z przeżywanej wiary miłość i radość wyznawców Chrystusa124. Duch Święty sprawia, że słowo Jezusa wychodzi z ust kaznodziei. Kazanie zawsze opiera się
na Jego natchnieniu. Duch Święty realizuje i ożywia głoszoną prawdę125.
Konkludując problem postrzegania kaznodziei jako ewangelizatora, warto po raz kolejny przywołać papieża Pawła VI, który w adhortacji
o ewangelizacji zauważa: „Przede wszystkim zaś Kościół powinien ustawicznie prowadzić Jego własną misję i Jego dzieło ewangelizacji”126. Nie
może jednak w swoich działaniach zamykać się w jakieś ramy, ograniczać
do wybranych ludzi czy miejsc. Wręcz przeciwnie, Kościół musi wychodzić naprzeciw człowiekowi. Powinien przekonywać go do życia modlitwą, słuchania słowa Bożego, praktykowania braterskiej miłości, a przede
wszystkim być na tyle wiarygodnym świadkiem Chrystusa, by wzbudzać
podziw i rodzić nawrócenie. Jeśli cały Kościół podejmie się rzetelnego
wypełniania misji ewangelizacyjnej, to codzienne życie chrześcijan stanie się według papieża autentycznym przepowiadaniem i obwieszczaniem
122 Por. tamże, 5.
123 J. Twardy, Pneumatologiczny aspekt głoszenia słowa Bożego, [w:] Z Duchem Świętym
w trzecie tysiąclecie. Materiały z sesji naukowej, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie,
Cieszyn, 1–3 VI 2001, red. J. Budniak, M. J. Uglorz, Cieszyn 2002, s. 140.
124 Por. G. Umiński, Diecezjalne www w Polsce a nowa ewangelizacja, dz. cyt.
125 Por. A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, dz. cyt., z. 2, s. 82–83.
126 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 15.
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Ewangelii. Pierwszą zaś osobą, która powinna w opisany sposób żyć i działać, jest kaznodzieja.
Kaznodzieja-ewangelizator to człowiek radosny. Oczywiście nie chodzi tu o wesołkowatość czy bycie lekkoduchem. Chodzi jedynie o przeżywanie wewnętrznej radości, będącej wyrazem przekonania, że robi się
coś dobrego, ważnego i potrzebnego, oraz o epatowanie tym stanem127. Jak
nietrudno się zorientować, podstawą radości kaznodziei-ewangelizatora
jest właściwie pełniona funkcja.
Aktualizacja przesłania ewangelizacyjnego odbywa się nie tylko na
poziomie merytorycznym, ale także dotyczy sposobów głoszenia oraz
cech i predyspozycji kaznodziei-ewangelizatora. Nie ma wątpliwości, że
kaznodzieja-ewangelizator powinien aktualizować swoje przepowiadanie
na tych wszystkich płaszczyznach. Jawi się to nie tylko jako warunek skuteczności tego działania, ale przede wszystkim jako wyraz tożsamości kaznodziei jako ewangelizatora. Bez opisywanej tu aktualizacji niemożliwe
jest wypełnienie funkcji ewangelizacyjnej przez przepowiadającego. Naśladowanie Chrystusa wpisane jest w posługę słowa. Podejmując bowiem
wezwanie do nowej ewangelizacji i ucząc innych, jak żyć, kaznodzieja musi sam chodzić Bożymi drogami, a jego życie powinno być nacechowane
istotnymi rysami miłości pasterskiej128.
4.5. Podsumowanie
Podsumowując podjęte w tym rozdziale analizy nauczania papieży od
czasów Vaticanum II na temat funkcji kaznodziei, ukazano funkcję ewangelizacyjną. Teoria ewangelizacji jest zagadnieniem bardzo szerokim. Dotyczy ona bowiem podstaw i celu głoszenia słowa, jego treści, form i metod
przekazu, a także podmiotu i samego adresata. Są to problemy pozostające w ścisłym związku z homiletyką. Sama ewangelizacja obejmuje zdecydowanie więcej niż kaznodziejskie głoszenie słowa Bożego. W jej ramach
mieści się także osoba kaznodziei-ewangelizatora, który jako gorliwy głosiciel słowa powinien przygotowywać słuchaczy do podejmowania drogi
Bożej rozumianej jako najlepsza dla człowieka oferta zbawienia. Działalność kaznodziei nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie byli oni przekonani o nieustannej obecności Chrystusa w Kościele za sprawą Ducha Świętego. Głoszenie słowa ma więc przed sobą przyszłość, o ile kaznodzieja,
127 Por. M. Wyrostkiewicz, Czy radość może stanowić kryterium moralności czynu?,
„Katecheta” 57 (2013) nr 9, s. 62–65.
128 Por. W. Broński, Język kazań i zachowania…, dz. cyt., s. 126.
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pozostając w łączności z trzecią osobą Trójcy Świętej, odważnie zwraca
się przeciwko ideologiom futurystycznym, kreującym świat bez Boga, bez
wiary. Aby osiągnąć ten cel, kaznodzieja musi umiejętnie wybierać z liturgii słowa te treści, które będą najbardziej odpowiednie dla słuchaczy, a następnie starać się przedstawić im je w sposób na tyle przejrzysty, by pozorne wymagania stały się ich sposobem na życie codzienne. W kościelnej
posłudze słowa należy uwydatniać jedność słowa i sakramentu – ścisły
związek tych dwu rzeczywistości zbawczych. Samo głoszenie słowa Bożego jest uobecnieniem Chrystusa-nauczyciela. Sprawowane sakramenty
natomiast są już działaniami zbawczymi uobecniającymi Chrystusowe
czyny. Aby zachować łączność i nierozerwalność Kościoła, kaznodzieja
powinien ciągle podejmować starania o przybliżanie wiernym zarówno
słowa Bożego, jak i sakramentów, które są spoiwem nas żyjących tu na
ziemi z samym Bogiem. Wszystkie kapłańskie starania mogą przynieść
zamierzony efekt tylko wówczas, gdy kapłan jest człowiekiem uformowanym w szkole Jezusa i nie zaprzestaje tejże formacji do końca swych dni,
co wielokrotnie podkreślają następcy św. Piotra z okresu posoborowego.

Zakończenie
Przeprowadzone badania naukowe, których rezultatem jest niniejsza monografia pt. Funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży od Soboru Watykańskiego II, pozwoliły pozytywnie zweryfikować pytania badawcze postawione we wstępie, a tym samym jednoznacznie stwierdzić, iż założony
tam cel badawczy został osiągnięty. Była nim odpowiedź na doniosłe pytanie, jakie funkcje wyznaczają kaznodziei papieże od czasu Soboru Watykańskiego II w swoim oficjalnym nauczaniu. Inaczej mówiąc, które
z funkcji wysuwanych przez polskich i zagranicznych teoretyków kaznodziejstwa występują w nauczaniu głowy Kościoła, a które nie. Co więcej,
należy zapytać, czy papieże od czasu Vaticanum II wskazują w swym nauczaniu jeszcze inne dodatkowe funkcje kaznodziei, których teoretycy kaznodziejstwa nie dostrzegają.
W świetle przeprowadzonych badań papieskiego nauczania dowiedziono, że pasterze Kościoła powszechnego wyróżniają cztery podstawowe funkcje kaznodziei: prorocką, herolda, wychowawczą i ewangelizacyjną. Przeprowadzone badania ukazały też, że w nauczaniu wszystkich
sześciu papieży: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka problematyka funkcji kaznodziei jest obecna, jakkolwiek kolejni biskupi Rzymu różne stawiali akcenty na każdą z nich.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, postępem naukowo-technicznym
i ogólnym przeobrażeniem świata w jednostkę globalną Kościół stanął
przed nowymi wyzwaniami, których nagromadzenie i intensywność jest
nie do porównania z tymi, które miały miejsce w ostatnich kilku stuleciach między Soborem Trydenckim a Watykańskim II. Musi więc także
z nadzwyczajną uwagą zadbać o to, by niezmienne od wieków prawdy,
których jest depozytariuszem, przekazać jako wciąż aktualne wartości
gwarantujące prawdziwe szczęście człowieka. Zadanie to wypełnia za
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sprawą kaznodziejów, którzy jako wybrani i namaszczeni wysłannicy
Chrystusa podejmują się trudu proroka, herolda, wychowawcy i ewangelizatora. Każdy z nich jest przedmiotem troski Kościoła i jego nauczycielskiego urzędu, na którego czele stoją papieże. Dlatego w niniejszej dysertacji przeanalizowano nauczanie papieskie pod kątem uporządkowania
i zsyntezowania zasad wzorcowej posługi kaznodziejskiej.
Obok zasygnalizowanej wyżej podstawowej motywacji dotyczącej
wyboru tej tematyki ważne jej uzasadnienie stanowi fakt, że dzięki głoszeniu słowa Bożego wypełniana jest wola samego Boga, który posyłając
Syna na ziemię i powołując pierwszych apostołów, chciał, by poszli oni na
cały świat i głosili Ewangelię wśród wszystkich narodów. Chociaż od momentu apostolskiego posłania mija prawie dwa tysiące lat, a sam Kościół
rozrósł się zarówno pod względem przestrzennym, jak i osobowym, to nadal aktualne pozostaje wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie
i dokonywanym przez Niego zbawieniu człowieka.
Wszyscy papieże, których nauczanie było przedmiotem refleksji w tej
pracy, zdają sobie sprawę z trudności, na które napotykają w wypełnianiu
swego powołania diakoni, prezbiterzy oraz biskupi. Wszyscy z wielkim
niepokojem zwracają uwagę na narastającą liberalizację obyczajów i odejście od norm moralnych. Tym bardziej więc nie szczędzą sił, by wspierać
współczesnych głosicieli słowa Bożego poprzez licznie wydawane dokumenty i przemówienia.
Formowanie ludu Bożego przez kaznodzieję dokonuje się w ramach
sprawowanej przez niego funkcji proroka, którym kaznodzieja musi się
stać poprzez odpowiednią formację. Tym kwestiom poświęcone były rozważania przeprowadzone w pierwszym rozdziale pracy. Jako współczesny
prorok kaznodzieja musi się „uzbroić” na wzór dawnych rycerzy w odpowiednią zbroję, którą stanowi słowo Boże. Musi je dobrze poznać, zrozumieć, a przede wszystkim nim żyć, bo dzięki temu będzie autentyczny
w tym, co głosi. Niezwykle ważnym wsparciem dla kaznodziei jest modlitwa. Stanowi ona swego rodzaju oręż i siłę kaznodziei, który jako rozmodlony prorok pokazuje tym, do których jest posłany, jak ważna jest dla
niego więź z samym Stwórcą. Jako człowiek utrzymujący głęboką łączność
z Bogiem potrafi pociągnąć innych ku dobremu. Żyjąc zgodnie z Bożym
prawem, świadczy o Stwórcy w swojej codzienności i jest Jego prawdziwym obrazem na ziemi. Żaden prorok nie mógłby być jednak tak skutecznym świadkiem, gdyby nie należyte przygotowanie, podjęty trud intelektualny, pokora i rozmodlenie, czyli te cechy, o których traktuje druga
część pierwszego rozdziału niniejszej rozprawy. Podejmując się zadania
polegającego na skutecznym formowaniu ludu Bożego, kaznodzieja-prorok musi przede wszystkim pamiętać o tym, że podczas przepowiadania
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nie wolno mu odejść od źródła, czyli od głoszenia prawd o ponadczasowym charakterze. Musi podjąć się trudnego zadania, w którym pouczenie, upominanie i nakazywanie nie zawsze spotykają się z dobrym odbiorem zewnętrznym. Tylko dzięki współdziałaniu z łaską Bożą i za sprawą
Ducha Świętego działania te mogą przynieść spodziewany skutek, czyli
nawrócić zagubione w szumie współczesnego świata jednostki ku wartościom i samemu Bogu.
Drugi rozdział ukazał kaznodzieję w roli herolda, który współpracując z biskupem, jest łącznikiem pomiędzy ludem wiernym a hierarchią
eklezjalną, czyli biskupami i papieżem. W tej części pracy papieskie nauczanie przeanalizowano pod kątem antyczno-biblijnych korzeni, z których wywodzi się kaznodziejskie powołanie, oraz pod kątem roli Kościoła,
który odpowiada za formację posyłanych do ludu pośredników. Z przeanalizowanych dokumentów na pierwszy plan wysuwa się konieczność
odpowiedzialności za wierność i kompletność przekazu zarówno słowa
Bożego, jak i Tradycji Kościoła. Żaden ze współczesnych heroldów nie
może nadinterpretować słów Boga ani w wybiórczy sposób przekazywać
ich treści ludziom, do których został posłany. Zaniechania w tym zakresie
świadczyłyby o brakach w jego wykształceniu seminaryjnym i działałyby
na szkodę całego Kościoła. W tym samym drugim rozdziale sporo uwagi poświęcono też przestrzeni, w której działa kaznodzieja. Została ona
tu przeanalizowana ze szczególnym uwzględnieniem liturgii i miejsca jej
prowadzenia, czyli świątyni. Wszystkie elementy omówione w tej części
rozprawy miały na celu wskazać czytelnikowi, co skutecznie pomaga kaznodziei w stworzeniu zjednoczonej przy Bogu wspólnoty, o której rozwój
i wychowanie on sam powinien się nieustannie troszczyć.
W nauczaniu papieży od czasu Soboru Watykańskiego II dużo uwagi poświęcono wychowawczej funkcji posługi kaznodziejskiej. Traktuje
o niej rozdział trzeci. Podkreślono w nim konieczność nawiązania mocnej
i trwałej więzi między kaznodzieją i tymi, do których on przemawia. Więź
ta jest budowana przy pomocy otwartego dialogu, w którym do wiernych
świeckich kierowane jest zaproszenie współdziałania w Kościele będącym podmiotem i środowiskiem wychowania. Druga część tego rozdziału
przybliżyła cele wychowania. Zwrócono w niej uwagę na komunikatywność i radość jako dwie pomocne w procesie wychowania cechy kaznodziei. Za każdym razem opierano się na nauczaniu papieży posoborowych, którzy zgodnie podkreślają, że smutek nie jest cechą prawdziwego
chrześcijanina, a radość ze zmartwychwstania Chrystusa powinna być
udziałem każdego z wiernych. Radością trzeba jednak potrafić się dzielić, a to już przymiot, który powinien posiadać dobry kaznodzieja występujący przed powierzonym sobie ludem jako siewca nadziei, nauczyciel
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wiary i świadek miłości. Wychowanie ku tym trzem cnotom boskim jest
zadaniem wymagającym podjęcia wysiłku samokształcenia, rozmodlenia i ewangelicznej pokory. Posługa kaznodziei-wychowawcy jawi się tutaj jako niezwykle odpowiedzialna funkcja, gdyż kształtuje się przez nią
zarówno całe społeczeństwa, jak i pojedyncze jednostki. Poprzez godne
sprawowanie sakramentów, w tym przede wszystkim Eucharystii, kapłan
ma okazję w sposób namacalny pokazać wiernym wielką Bożą miłość,
której największy dowód dał sam Chrystus, idąc na Golgotę. Od współczesnego kaznodziei nie wymaga się dzisiaj, by w sposób dosłowny oddawał życie za swoich wiernych. Wymaga się jednak od niego odpowiedzialności za słowo, które głosi, i pełnych miłości czynów, którymi świadczy
o Bogu w miejscu swojej działalności.
Mówiąc o przepowiadaniu kaznodziejskim, warto zwrócić uwagę na
to, że powinno mieć ono charakter ciągły i szeroko nakreślony. Oznacza
to, że musi być kierowane zarówno do tych, którzy poznali już Chrystusa, jak i do tych, którzy go jeszcze nie znają. To zaś oznacza działalność
ewangelizacyjną, która postrzegana jako kolejna funkcja kaznodziei w nauczaniu papieży od czasu Vaticanum II stała się przedmiotem analiz rozdziału czwartego. Przybliżono w nim źródła działalności ewangelizacyjnej oraz istotę ewangelizacji jako takiej. Szczególną uwagę zwrócono na
ewangelizację ad intra, którą nazwano „palącą potrzebą Kościoła”, podkreślając tym samym konieczność jej prowadzenia w obecnych czasach.
Jako działania preewangelizacyjne uznano poruszenie rozumu i sumienia,
czyli konieczność dotarcia kaznodziei do dwóch trudnych do uchwycenia
i bardzo indywidualnych płaszczyzn ludzkiej egzystencji. Tylko zainteresowany życiem i problemami swoich słuchaczy kaznodzieja jest w stanie zbliżyć się i wpływać na wspomniane płaszczyzny. Z tego też powodu
w nauczaniu papieskim wyraźnie wybrzmiewa postulat radosnej, oddanej i otwartej na drugiego człowieka posługi kaznodziei-ewangelizatora.
Na koniec warto zaznaczyć, że nauczycielski głos papieży został w tej
pracy uzupełniony przez dokonanie przeglądu literatury homiletycznej
traktującej o roli kaznodziei we współczesnym świecie. Szczególnie wiele
miejsca w ostatnim pięćdziesięcioleciu zajmują opracowania badaczy podejmujących z jednej strony naukową refleksję homiletyczną, a z drugiej
zgłębiający zagadnienia z zakresu teologii dogmatycznej i moralnej. Publikacje tych pierwszych pozwoliły wypracować schemat rozprawy oraz
dały fundamenty do dalszych szczegółowych analiz. Dzięki tym drugim
udało się natomiast wyprowadzić wiele wniosków dotyczących eklezjologii, a zwłaszcza miejsca i misji kaznodziei w Kościele.
Niniejsza rozprawa w sposób jednoznaczny pokazuje, że według
nauczania papieży od czasu Soboru Watykańskiego II kaznodzieja jest
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ważną osobą w Bożej ekonomii miłości. Jest on tym, przez którego słuchacze mają dostęp do autentycznego słowa Bożego, lepiej je rozumieją,
a następnie pełniej nim żyją. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że to słowo kieruje ich egzystencją – myślami, słowami i czynami. Te zaś wpływają na przemianę świata zgodnie z Bożym zamysłem. W odmienionym
przez naukę Chrystusa świecie pojawia się przestrzeń, w której człowiek
dojrzewa, stając się coraz wierniejszym obrazem swojego Stwórcy i osiąga
cel swojego bytowania, czyli szczęście wieczne.
Nauczanie papieskie na temat kaznodziei i pełnionych przez niego
funkcji dzięki tej pracy i innym opracowaniom staje się coraz bardziej
zrozumiałe dla szerokiego odbiorcy. Wydaje się, że do całości obrazu warto by jeszcze dołożyć badania nauczania papieży nad szeroko pojętym
podmiotem kaznodziejstwa oraz pozostałymi dwoma elementami konstytutywnymi kazania, czyli słuchaczem i kierowaną do niego treścią.
Autor ma nadzieję, że ta praca dobrze wpisuje się w zrozumienie jednej z fundamentalnych funkcji Kościoła, którą jest – obok sakramentów
świętych – kaznodziejstwo1. Głoszone w Kościele słowo Boże obwieszcza
wielkie dzieła Boże i odsłania tajemnicę w nich zawartą. Z tego też powodu warto podejmować refleksję naukową nad tymi, którzy sprawiają, że
owo przepowiadanie będzie zgodne z wolą założyciela Kościoła oraz dostosowane do potrzeb i możliwości słuchaczy żyjących w konkretnych warunkach historycznych dynamicznie zmieniającego się świata.

1

Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 2.
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z recenzji ks. prof. dra hab. Jana Twardego

FUNKCJE KAZNODZIEI W NAUCZANIU PAPIEŻY OD CZASU SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

Poszukiwania badawcze ks. Rafała Flaka dobrze odzwierciedlają jego pracowitość
i aktywność naukową, są pionierskie w polskiej homiletyce i wzorcowe, stanowią
poważny wkład w tę dziedzinę pastoralną. Poznawanie nauczania Kościoła, odpowiednio ukierunkowane i usystematyzowane, będzie pomocne nie tylko homiletom,
ale i kaznodziejom jako cenna inspiracja poznawcza. W miarę upływu czasu wzrasta
liczba dokumentów Kościoła i nie sposób wszystkich ogarnąć, będąc nawet teoretykiem kaznodziejstwa. Dzięki tej rozprawie kaznodzieja ma do dyspozycji nową
głęboką motywację kerygmatyczno-teologiczną, aby mógł gorliwie troszczyć się
o poziom głoszenia słowa Bożego. Autorowi rozprawy należy życzyć, aby dbając o fachowe przygotowanie kaznodziejów, kontynuował badania naukowe i wzbogacał
polską teorię kaznodziejstwa. Byłby to znaczny wkład w przygotowanie podręcznika homiletyki dla studentów i duszpasterzy. Ci pierwsi potrzebują konkretnych
pomocy metodycznych do ćwiczeń, a dobrze opracowane podręczniki w dużym
stopniu ułatwiłyby formację kaznodziejską w polskich seminariach duchownych.

•

z recenzji dra hab. Michała Wyrostkiewicza, prof. KUL

KS. RAFAŁ FLAK

Napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Kazimierza Panusia rozprawa doktorska
ks. Rafała Flaka jest oryginalnym opracowaniem stanowiącym novum w polskiej
homiletyce. Stanowi ona istotny wkład w polską homiletykę, zwłaszcza w tę jej część,
której przedmiotem jest podmiot przepowiadania. Zasadniczym osiągnięciem dysertacji jest oparte na nauczaniu około- i posoborowych papieży wskazanie i uzasadnienie tego wyboru oraz opisanie fundamentalnych funkcji kaznodziei. Fakt, że wypracowany przez doktoranta zestaw tych funkcji różni się od tych, które funkcjonują
w dotychczasowych publikacjach (pewnie też na wykładach i – jak można wnioskować – również w świadomości znacznej części teoretyków i praktyków kaznodziejstwa), świadczy o oryginalności myśli autora dysertacji i o jego odwadze naukowej.

ks. Rafał Flak
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