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WSTĘP

Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby przez swoje życie i naucza-
nie, a przede wszystkim przez misterium śmierci i zmartwych-
wstania objawić Boga (por. J 17, 3) i dać ludziom możliwość życia 
wiecznego. Jezus chciał, aby dokonane przez Niego dzieło zbawie-
nia było głoszone i uobecniane w liturgii Kościoła, dla którego po-
sługa słowa, wraz z posługą uświęcania i miłości, stanowi najważ-
niejsze zadanie. Posługa ta jest niezbędna, aby w sercu człowieka 
zrodziła się wiara, która prowadzi do zbawienia (por. Rz 10, 17)1.

Jedną z form posługi słowa jest homilia, która w działalności 
Pana Jezusa, apostołów oraz ojców Kościoła istniała jako część 
liturgii. Z czasem jednak więź ta zatarła się i homilia była prak-
tykowana przez wieki bez koniecznego związku z liturgią. Służyła 
do usystematyzowanego pouczenia wiernych o tym, w co należy 
wierzyć i jak postępować, aby osiągnąć życie wieczne. Sobór Wa-
tykański II przywrócił homilię jako część liturgii, potrzeba było 
jednak wielu dokumentów Stolicy Apostolskiej, aby wyjaśnić 
dokładnie, czym homilia jest i co stanowi jej cel.

Zwolennicy wprowadzonego przez Sobór Trydencki zwyczaju 
polegającego na przedstawianiu nauk katechizmowych podczas 
niedzielnej Mszy Świętej dostrzegali bowiem w nauczaniu Sobo-
ru Watykańskiego II szansę na przezwyciężenie kryzysu wiedzy 
religijnej wśród wiernych. A antidotum na ów kryzys widzieli 
w usystematyzowanym wykładzie prawd wiary i zasad postępo-
wania podczas niedzielnego nabożeństwa, w którym wierni zobli-

1 R. Hajduk, Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narra-
cyjnego, Kraków 2013, s. 9.
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gowani byli uczestniczyć2. Niektórzy uważali wręcz, że soborowe 
nauczanie o potrzebie obfitego zastawienia dla wiernych stołu 
słowa Bożego należy interpretować jako zachętę do przedstawie-
nia im możliwie całościowego nauczania Kościoła3.

Inni zaś interpretowali nauczanie soborowe jako impuls do 
przepowiadania biblijnego. Ich zdaniem podstawowym źródłem 
nauczania powinien być nie katechizm, jak to było od czasu Sobo-
ru Trydenckiego, ale Pismo Święte. Zauważono bowiem, najpierw 
dzięki kerygmatycznej4, a potem także i egzegetyczno-antropolo-
gicznej odnowie przepowiadania5, że jego źródłem powinna być 
zawsze Biblia, na co zwrócił uwagę ostatni sobór w konstytucji 
o słowie Bożym Dei Verbum: „Tymże słowem Pisma św. żywi się 
również korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa słowa, 
czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijań-
skie, w którym homilia liturgiczna winna mieć szczególne miej-
sce”6. Wskazanie to miało duże znaczenie dla odnowy przepo-
wiadania w ogóle i homilii w szczególności, ponieważ wcześniej 
Pismo Święte było nader często traktowane w nauczaniu w sposób 
niewłaściwy, nie źródłowo, a jedynie pomocniczo jako zbiór cen-
nych cytatów potwierdzających prezentowany temat teologiczny7. 
Właśnie w takim służebnym, a nie zasadniczym traktowaniu treści 
biblijnych dopatrzono się przyczyn kryzysu przepowiadania8.

2 J. Burke, Preaching on the Lectionary, „Chicago Studies” 22 (1983), nr 2, 
s. 120–121.

3 J. Burke, T.P. Doyle, The Homilist’s Guide to Scripture, Theology, and Canon 
Law, New York 1987, s. 230.

4 H. Simon, Kazanie biblijne. Teoria przepowiadania Bruno Drehera (1911–1971), 
Opole 1995, s. 31–36.

5 Tamże, s. 36-43; zob. tenże, Od służebnego do historiozbawczego traktowa-
nia Biblii w przepowiadaniu naszego stulecia, „Studia Teologiczno-Historyczne 
Śląska Opolskiego”, 7 (1979), s. 130–134.

6 KO 24.
7 Por. H. Simon, Kazanie biblijne, s. 22–43.
8 Por. M. Brzozowski, Kryzys współczesnego kaznodziejstwa i sposoby jego 

przezwyciężania, RTK 20 (1973), z. 6, s. 87–94; A. Lewek, Współczesna odno-
wa kaznodziejstwa, z. 2, Warszawa 1980, s. 66–74.
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W związku z tym już podczas Soboru Watykańskiego II, a tak-
że po nim zaczęto opracowywać kazania na główne okresy roku 
liturgicznego, w których koncentrowano się niemal wyłącznie 
na samym tekście biblijnym9. Pod wpływem soborowej odnowy 
przepowiadania teolodzy zaczęli promować „homilię biblijną”. 
Zdaniem Herberta Simona „[w]iększość ówczesnych autorów 
rozumiała pod pojęciem homilii biblijnej taką «formę przepowia-
dania, która wyjaśniała sens perykopy, aplikując zawarte w niej 
treści do religijno-moralnego życia słuchacza»”10.

Szybko jednak teologowie zauważyli, że samo wyjaśnianie 
tekstów biblijnych nie przezwycięży kryzysu przepowiadania, bo 
jego mankamentem jest oderwanie od życia słuchaczy. W miejsce 
przepowiadania biblijno-egzegetycznego zaczęto promować prze-
powiadanie egzegetyczno-antropologiczne. Miało ono odkrywać 
zbieżność między Biblią a życiem słuchaczy. O ile w pierwszej 
fazie powrotu do Pisma Świętego jako źródła nauczania teolodzy 
akcentowali zbawcze treści biblijne, o tyle później wyakcentowa-
no ludzkie problemy, które stanowiły dla Biblii niejako wyzwa-
nie. Wprowadzono do homiletyki i praktyki głoszenia homilii 
„indukcję” stanowiącą element łączący rzeczywistość opisywaną 
w Piśmie Świętym z życiem ludzkim11. Wybitny przedstawiciel 
egzegetyczno-antropologicznej odnowy przepowiadania w Niem-
czech, Bruno Dreher (1911–1971), który wywarł znaczny wpływ 
na homiletów polskich, rozumiał „indukcję” jako „wyjście z do-
świadczenia życiowego, które pomaga lepiej zrozumieć tekst bi-
blijny. Z kolei tekst biblijny ma być źródłem interpretacji ludzkich 
problemów”12. Pomocą w odkrywaniu związków między ludzkim 

9 H. Simon, Kazanie biblijne, s. 38–39.
10 Tamże, s. 39; cytat wewnętrzny: F. Kamphaus, Von der Exegese zur 

Predigt. Über die Problematik einer schrifgemäßen Verkündigung der Oster-, Wunder- 
und Kindheitsgeschichten, Ausg. 2, Mainz 1968, s. 339.

11 H. Simon, Kazanie biblijne, s. 42.
12 Por. tamże; B. Dreher, Biblish predigen. Ein homiletisches Werkbuch, Stut-

tgart 1968, s. 97n.
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życiem a treścią biblijną miała służyć przejęta przez teologów 
katolickich od autorów protestanckich medytacja homiletyczna13. 

Ów powrót do Pisma Świętego jako głównego źródła homilii 
był po Soborze Watykańskim II rozumiany przez wielu biskupów 
i teologów jako najistotniejsza cecha odnowy przepowiadania, 
a w nim także homilii. W historiozbawczym traktowaniu Biblii 
widziano panaceum na kryzys przepowiadania i szansę powrotu 
do najlepszej tradycji ojców Kościoła karmiącej się, aż do papieża 
Grzegorza Wielkiego (540–604), Pismem Świętym14.

Gdy tylko od pierwszej niedzieli Adwentu, czyli od 28 listo-
pada 1971 roku, zaczął obowiązywać nowy układ czytań biblij-
nych proklamowanych we Mszy Świętej, Komisja Duszpasterstwa 
Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski zaproponowała głosi-
cielom homilii jej trójstopniowy model15. Został on opracowany 
na podstawie własnych i zagranicznych doświadczeń, a potem 
upowszechniony i zalecony wraz z pierwszym programem homi-
lijnym na rok 1972/1973. Ten model homilii, nazywany modelem 
egzystencjalno-dialogicznym albo modelem homiletów polskich, 
bazował na schemacie16: 1. Doświadczenie życiowe; 2. To mówi 

13 Por. H. Simon, Kazanie biblijne, s. 40.
14 Por. tamże, s. 42–43; zob. D. Bergant, Biblical Preaching, [w:] A Hand-

book for Catholic Preaching, ed. E. Foley, Collegville, MN 2016, s. 116–123.
15 Paweł VI zaaprobował lekcjonarz 3 kwietnia 1969 roku, promulgował 

29 maja 1969 roku i nakazał wprowadzić w życie od 28 listopada 1971 roku, 
to jest od pierwszej niedzieli Adwentu – por. N. Bonneau, The Sunday Lectio-
nary. Ritual Word, Paschal Shape, Collegeville, MN 1998, s. 28–29; H. Sławiń-
ski, Znaczenie Lekcjonarza mszalnego w kaznodziejstwie, „Studia Włocławskie” 
6 (2003), s. 390.

16 Gerard Siwek (Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, 
Kraków 1992, s. 76) pisał na temat tego modelu: „Model egzystencjalno-
-dialogiczny można uznać za polski model kompozycji homilii, gdyż został 
wypracowany przez polskich homiletów i przyjęty jako obowiązujący przez 
Program kaznodziejski w Polsce na rok 1972/1973, stanowiący podstawę do 
pisemnego opracowywania homilii drukowanych na łamach Biblioteki Ka-
znodziejskiej”; por. H. Sławiński, Potrzeba urozmaicenia modelu homilii, „Studia 
Włocławskie” 11 (2009), s. 90–91; J. Twardy, Propozycje trzystopniowej bu-
dowy homilii, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 80 (1995), z. 2, s. 277.
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Pan; 3. Życie chrześcijańskie17. Promotorzy tego modelu homilii 
podkreślali, że między trzema punktami schematu ma zachodzić 
wewnętrzny związek dialogu: człowiek pyta – Bóg odpowiada 
– człowiek odpowiada Bogu, i wskazywali na walory tego mode-
lu18. Niektórzy poddali go drobnym modyfikacjom19. Niemniej 
i w zmodyfikowanej wersji akcentowano słowo Boże jako naj-
ważniejszą część homilii, która przynosi odpowiedzi na ludzkie 
pytania. Ten właśnie model był przez kilka dekad promowany 
na wykładach z homiletyki oraz upowszechniany w publikacjach 
z pomocami homilijnymi i to on nadał zasadniczy kształt praktyce 
głoszenia homilii w Polsce20. Skutkiem tego była niewystarczająca 

17 Jeden ze współtwórców tego modelu homilii, Leszek Kuc (Wprowa-
dzenie do programu kaznodziejskiego na rok 1972/1973, „Biblioteka Kaznodziej-
ska” 85 (1972), nr 5, s. 258) wyjaśniał go następująco: „Punktem wyjścia 
homilii jest określone pytanie zadawane słowu Bożemu przez słuchacza. 
Pytanie to wyraża sytuację życiową słuchającego i jego życiowy problem. 
Słowo Boże jest odpowiedzią daną człowiekowi na jego pytania. Samo jed-
nak z kolei wzywa człowieka, by i on dał swoją odpowiedź wezwaniu Boga, 
a to przez wiarę i uczynki”.

18 Por. J. Stroba, Przepowiadanie i interpretacja, Poznań 1981, s. 218; A. Le-
wek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, s. 203–205; G. Siwek, Przepowiadać 
skuteczniej, s. 77.

19 Na przykład Mieczysław Brzozowski (Przepowiadanie homilijne, WA 12 
(1984), nr 3, s. 167–168), dodał jeszcze jeden element nazwany „w kręgu 
kultury”, stanowiący próbę osadzenia głoszonej treści w kontekście kul-
tury. Chodziło w nim o ukazanie, jak na zbawczy apel Boga odpowiedzieli 
przodkowie; ich wierność Ewangelii można było przedstawić na tle wy-
darzeń z historii Polski bądź też scen z literatury i sztuki. W ten sposób 
model Mieczysława Brzozowskiego był czteroczłonowy: 1. nawiązanie do 
współczesnych problemów życiowych; 2. proklamacja orędzia zbawczego 
w aspekcie kerygmatycznym, mistagogicznym i personalnym; 3. ukazanie, 
w jaki sposób na Boży apel zbawczy odpowiedzieli nasi przodkowie; 4. ak-
tualne zastosowanie praktyczne.

20 Zbigniew Adamek (Homiletyka, Tarnów 1992, s. 144–145), omawiając 
rozbudowany model egzystencjalno-dialogiczny, w ogóle nie uwzględnił, 
w którym momencie głoszone słowo powinno zaczerpnąć treść z liturgii 
bądź wprowadzić w jej dalszy przebieg – por. H. Sławiński, Potrzeba uroz-
maicenia modelu homilii, s. 92; tenże, Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii 
w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008, s. 257–261.
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recepcja nauczania Kościoła o homilii jako integralnej części litur-
gii. Jak w swoich badaniach wykazał Leszek Szewczyk, zaledwie 
jedna trzecia, a dokładniej trzydzieści sześć procent homilistów 
nawiązywało do liturgicznych tekstów, znaków i obrzędów21.

Analogiczna, trzeba powiedzieć niepełna, percepcja soborowe-
go nauczania na temat homilii cechowała homiletykę i praktykę 
nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nawet bardzo obszerny doku-
ment Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych 
poświęcony homilii, Fulfilled in Your Hearing. The Homily in the Sun-
day Assembly, eksponował przede wszystkim Pismo Święte jako 
źródło homilii, mimo że był wydany prawie trzydzieści lat po 
soborze22. Dokument ten, opisujący homilię głównie jako biblijną 
interpretację życia, uwzględnił wprawdzie kontekst liturgiczny, 
ale uczynił to za słabo. Toteż pojawiła się jego konstruktywna kry-
tyka i propozycja, by mówić o homilii jako interpretacji ludzkiego 
życia nie tylko w świetle Biblii, lecz również w świetle tekstów 
świętych: biblijnych i liturgicznych albo w świetle celebrowanego 
misterium Chrystusa23.

Istotna więź homilii z celebrowanym misterium paschalnym 
została dostrzeżona dość wcześnie przez Wacława Świerzawskie-

21 L. Szewczyk, Homilia w liturgii, [w:] Umiłować Chrystusa. Program dusz-
pasterski na rok 2002/2003, red. P. Kurzela, A. Liskowacka, Katowice 2002, 
s. 264.

22 FIYH; tekst polski: „Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli”. Ho-
milia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, [w:] Homilia niedzielna. Dokumenty 
Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, tłum., oprac. i red. H. Sławiński, 
Kraków 2015, s. 89–135.

23 Dyskusję wywołał na łamach czasopisma „Worship” Edward Foley 
OFM Cap., zarzucając dokumentowi Fulfilled in Your Hearing niedocenienie 
liturgii jako źródła homilii (E. Foley, The Homily beyond Scripture. Fulfilled 
in Your Hearing Revisited, „Worship” 73 (1999), nr 1, s. 351–358). Główny 
redaktor dokumentu, William Skudlarek OSB, odpowiedział na ten za-
rzut, że w opisie homilii jest mowa o liturgii jakkolwiek jedynie implicite 
(W. Skudlarek, Forum. The Liturgical Homily, „Worship” 74 (2000), nr 1, 
s. 52–55); zob. E. Foley, Preaching Basics. A Model and a Method, Chicago, 
IL 1998; C. Vincie, Mystagogical Preaching, [w:] A Handbook for Catholic Pre-
aching, s. 142–144.
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go, który twierdził, że „w tzw. kazaniach katechizmowych naj-
bardziej niepokoi całkowite oderwanie od faktu obecności wśród 
nas zmartwychwstałego Pana. Homilia lub homiletyczne ujęcie 
kazania tematycznego musi być zawsze związane z tą tak ważną 
i dla naszego przepowiadania nieodzowną prawdą”24. Autor ten 
proponował, aby trzeci etap homilii uwzględniał wspomnienie 
liturgicznego „dzisiaj”, które wskazałoby obecność Chrystusa 
w zgromadzeniu wiernych oraz przypomniało słuchaczom, że 
słuchają Jego słowa25. Myśl tę rozwinął i pogłębił Jan Twardy. 
Uznał, że istota homilii sprowadza się do aktualizacji słowa Boże-
go, a za spinający ją element uznał aktualizacyjne hodie – „dzisiaj”. 
Homilia więc powinna zawierać: hodie egzystencjalne, na które 
składają się aktualne problemy, pytania, przeżycia lub potrzeby 
słuchaczy; hodie biblijne, które stanowi aktualny sens tekstów 
świętych; hodie liturgiczne, którym jest dzieło zbawienia uobec-
niające się w danym obrzędzie liturgicznym, w konkretnym dniu 
roku liturgicznego; hodie chrześcijańskiego życia, na które skła-
dają się życiowe wskazania i zachęty do wytrwania w dobrym. 
Wszystkie wymienione elementy są niezbędne w homilii i nie 
można ich ignorować. Pominięcie któregokolwiek z nich zaszko-
dziłoby aktualizacji słowa Bożego; sprawiło, iż stałaby się ona 
niepełna26.

24 W. Świerzawski, Mysterium Christi. Chrystus obecny w liturgii i życie chrze-
ścijańskie, Kraków 1975, s. 252–253.

25 Tamże, s. 250–253; por. tenże, Metodyczne uwagi na temat homilii, 
RBL 25 (1972), nr 3, s. 202–212.

26 J. Twardy, Czterostopniowa budowa homilii, „Kronika Archidiecezji Prze-
myskiej” 80 (1995), z. 4, s. 556–560; tenże, Aktualizacja słowa Bożego w ka-
znodziejstwie, Przemyśl 2009, s. 161–162. Inny czterostopniowy model 
homilii zaproponował Józef Vrablec, główny przedstawiciel słowackiej 
myśli homiletycz nej. Wyróżnił w nim: kerygmę, didaskalia, paraklezę i mi-
stagogię – por. J. Vrablec, Rola i miejsce ćwiczeń w dydaktyce homiletycznej, 
[w:] W drodze na ambonę, red. G. Siwek, Kraków 1991, s. 78–85; G. Siwek, 
Przepowiadać skuteczniej, s. 78–79; M. Surab, Aby nás radi pocúvali, Nitra 2004, 
s. 46–47; L. Petrik, Homiletika (nielen) pre gréckokatolíkov. Vybrané kapitoly zo 
základnej homiletiky, Presov 2015, s. 174–238.
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Ten krótki przegląd historyczny wykazuje rozwój percepcji 
homilii po Soborze Watykańskim II. Teolodzy i biskupi próbowali 
coraz lepiej zrozumieć i spopularyzować główną myśl dotyczącą 
soborowej odnowy homilii i pogodzić jej liturgiczną naturę z dok-
trynalnym i moralnym pouczeniem wiernych. W związku z tym 
pojawiło się zapotrzebowanie na dyrektorium homiletyczne. Po 
raz pierwszy zaczęto o nim mówić w czasie XI Zwyczajnego Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego Eucharystii 
(2–23 października 2005). Wtedy to prefekt Kongregacji Dok-
tryny Wiary, abp William Levada poruszył temat homilii w kon-
tekście systematycznego przekazu treści wiary. Stwierdził, że 
homilie muszą czerpać swą treść z Biblii oraz z doktryny Kościo-
ła, a także służyć wiernym w refleksji nad życiem. Jego zdaniem 
nawet praktykujący wierni nie znają dobrze treści wyznawanej 
wiary, co utrudnia im przekazanie jej dzieciom oraz patrzenie z jej 
perspektywy na sytuacje społeczne, ekonomiczne czy politycz-
ne. Sugerował opracowanie programu homiletycznego, którego 
podstawą powinien być rok liturgiczny i trzyletni cykl czytań 
biblijnych z lekcjonarza. Na tej podstawie należałoby przedstawić 
główne treści doktryny katolickiej zawarte w Katechizmie Kościoła 
katolickiego. Przy tej okazji abp Levada stwierdził, iż pouczenie 
religijne w homilii nie jest celem, ale środkiem do celu, jakim 
jest życie wiernych w komunii z Chrystusem tak podczas liturgii, 
jak i po niej.

Podobne spostrzeżenie poczynił ówczesny prefekt Kongregacji 
ds. Kultu Bożego, kard. Francis Arinze. Wyraził zaniepokojenie 
ignorancją religijną wiernych i stwierdził, że szansę na zmianę 
takiej sytuacji daje niedzielna homilia będąca przepowiadaniem 
kierowanym do wiernych Kościoła co tydzień27. Jedna z propozy-

27 Por. H. Sławiński, Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium homiletycz-
nego”, „Polonia Sacra” 40 (2015), nr 3, s. 158–159; tenże, Między ciągłością 
a zmianą, s. 94–104; tenże, Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu 
o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini, 
„Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2012), s. 38–39.
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cji wspomnianego synodu biskupów z 2005 roku, Propositio 19, 
zawierała zachętę „do opracowania pomocy duszpasterskich, 
opartych na trzyletnim lekcjonarzu, które by pomogły połączyć 
przepowiadanie związane z przewidzianymi czytaniami z głosze-
niem prawd wiary”28. W konsekwencji oczekiwania ojców syno-
dalnych znalazły wyraz w adhortacji Benedykta XVI Sacramentum 
caritatis (22 lutego 2007), w której papież dowartościował kate-
chetyczny walor homilii29.

Temat dyrektorium został podjęty ponownie w czasie XII Zwy-
czajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat 
słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, obradującego w Rzymie 
w dniach 5–26 października 2008 roku. Owocem synodu była 
lista 55 propozycji, Propositiones, mająca służyć Benedyktowi XVI 
do opracowania posynodalnej adhortacji. Zawierała ona w punk-
cie 15 sugestię przygotowania dyrektorium homiletycznego30. 
Toteż w posynodalnej adhortacji Verbum Domini papież Bene-
dykt XVI stwierdził: 

zwracam się z prośbą do kompetentnych władz, aby pomyślano 
również o odpowiednich narzędziach i materiałach, które pomogą 
kapłanom w jak najlepszym wypełnianiu ich zadania, takich jak 
na przykład Dyrektorium homiletyczne, w którym kaznodzieje będą 
mogli znaleźć pomoc przydatną w przygotowywaniu się do peł
nienia swojej posługi31.

Życzenie ojców synodalnych i papieża Benedykta XVI zostało 
spełnione. Dnia 29 czerwca 2014 roku, po uprzednim zatwierdze-
niu przez Ojca Świętego Franciszka, dekretem Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpisanym przez jej ówczesne-
go prefekta, kard. Antonia Cañizaresa Lloverę zostało zatwierdzo-

28 Benedykt XVI, Sacramentum caritatis 46, przyp. 143.
29 Por. tamże, 46; H. Sławiński, Troska Kościoła o poprawę jakości homilii, 

s. 38; tenże, Między ciągłością a zmianą, s. 83–87.
30 Por. tenże, Troska Kościoła o poprawę jakości homilii, s. 46, 51–52.
31 VD 60; por. H. Sławiński, Troska Kościoła o poprawę jakości homilii, s. 52–53.
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ne Dyrektorium homiletyczne. Jego publiczna prezentacja miała miej-
sce w watykańskim biurze prasowym dnia 10 lutego 2015 roku32.

Dokument ten jest owocem wzajemnej współpracy teologów 
i biskupów. Albowiem z jednej strony teolodzy interpretują doku-
menty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a z drugiej na nie wpły-
wają. Stanisław Dyk zauważył zbieżność poszukiwań badawczych 
przedstawicieli teologii liturgicznej z myślą zawartą w Dyrektorium 
homiletycznym. Jego zdaniem „zawarta w tym dokumencie wizja 
homilii jest nie tyle echem, co podobieństwem do jej ujęcia przez 
teologię liturgiczną. Widać wyraźnie, że zarówno dyrektorium, 
jak też i teologia liturgiczna czerpią inspirację z tych samych so-
borowych źródeł”33.

Dyrektorium homiletyczne stało się dokumentem o fundamen-
talnym znaczeniu dla teorii i praktyki głoszenia homilii. Stanowi 
ono próbę bardzo ogólnego podsumowania owoców refleksji nad 
przepowiadaniem, jakie było podejmowane w Kościele w ciągu 
pięćdziesięciu lat od Soboru Watykańskiego II34. W tym okre-
sie także w Polsce wielu teologów podejmowało badania nad 
teorią homilii. Liczba publikacji poświęconych temu zagadnie-
niu jest tak duża, że konieczne jest tu skupienie uwagi jedynie 
na znaczących rodzimych opracowaniach o charakterze mono-
graficznych. Jednym z pierwszych takich opracowań po Soborze 
Watykańskim II jest publikacja Edwarda Sobieraja pt. Homilia 
według teologii posoborowej35. W pracy tej, która jest częścią dzieła 
zbiorowego poświęconego Eucharystii, autor przedstawił teolo-

32 Ponieważ kardynał ten mianowany został arcybiskupem Walencji, pu-
blicznej prezentacji dokumentu dokonał nowy prefekt Kongregacji ds. Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynał Robert Sarah z Gwinei wraz 
z sekretarzem wspomnianej kongregacji, jakim wówczas był Anglik, abp 
Arthur Roche – por. tenże, Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium homile-
tycznego”, s. 155.

33 S. Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce 
2016, s. 18.

34 Por DH 3.
35 E. Sobieraj, Homilia według teologii posoborowej, [w:] Eucharystia w dusz-

pasterstwie, red. A.L. Szafrański, Lublin 1977, s. 167–253.
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giczne podstawy homilii, jej elementy treściowe oraz czynniki 
osobowo-komunikatywne, a także wnioski pastoralne. Podstawo-
we źródło dla tych badań stanowiły dokumenty Kościoła wydane 
w pierwszych latach po soborze, czyli konstytucja o liturgii oraz 
dwie pierwsze instrukcje wykonawcze do tej konstytucji, a także 
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Kontynuacją tych badań 
jest monografia Włodzimierza Brońskiego zatytułowana Homilia 
w dokumentach Kościoła współczesnego36. Na podstawie nowych do-
kumentów Kościoła powszechnego oraz Kościoła w Polsce autor 
omówił przede wszystkim źródła i treść przepowiadania homilij-
nego. Wojciech Pazera podjął refleksję nad homilią w kontekście 
ewangelizacyjnych zadań Kościoła i przedstawił w książce Kon-
cepcja homilii ewangelizacyjnej37. Z kolei Leszek Szewczyk zbadał 
recepcję liturgicznego wymiaru homilii w przepowiadaniu kapła-
nów archidiecezji katowickiej w latach 1972–1999 i przedstawił 
w swym studium homiletycznym pt. Recepcja liturgicznego wymiaru 
homilii38. Wiesław Przyczyna w swej monografii pt. Homilia pięć-
dziesiąt lat po Soborze Watykańskim II omówił czternaście szczegó-
łowych zagadnień dotyczących homilii: jej genezę, istotę, funkcje, 
modele, relacje do polityki, komunikację homilijną, zagadnienia 
etyczne, a także kwestię materiałów pomocniczych do homilii39. 
Trzy obszerne monografie dotyczące przepowiadania homilijne-
go opublikował Stanisław Dyk. Pierwsza dotyczy homilijnego 
przepowiadania misteriów publicznego życia Jezusa, omawia ich 
sens, teologię i sposób głoszenia40. Druga stanowi studium ho-
miletyczne Lekcjonarza mszalnego, w którym dokonana została jego 

36 W. Broński, Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego, Lublin 1999.
37 W. Pazera, Koncepcja homilii ewangelizacyjnej, Częstochowa 2002.
38 L. Szewczyk, Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne 

na podstawie badań kaznodziejstwa kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 
1972–1999, Katowice 2003.

39 W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, 
problemy, wyzwania, Kraków 2013.

40 S. Dyk, Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia 
Jezusa, Lublin 2008.
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hermeneutyka oraz przesłanie czytań w czterech okresach roku 
liturgicznego41. Trzecia z monografii Stanisława Dyka pt. Homi-
lia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa jest pierwszym 
w Polsce opracowaniem Dyrektorium homiletycznego42 . Publikacja ta 
została zamierzona przez autora jako pomoc dla homilistów do 
właściwego i skutecznego wypełniania ich posłannictwa, „rodzaj 
syntetycznego podręcznika homiletyki materialnej, w którym 
ukazana jest metoda pracy nad homilią – taki sposób organiza-
cji treści homilii, aby na wszystkich etapach swej realizacji była 
ona przepowiadaniem misterium Chrystusa”43. Stanisław Dyk 
opowiedział się za integralnym ujęciem homilii, a odżegnał od 
ujęć jednostronnych, jakimi są biblicyzm, liturgizm oraz antro-
pocentryzm. Określił ponadto homilię mianem teologii pierwszej 
(theologia prima), a homiletykę mianem teologii drugiej (theologia 
secunda). Pierwsza jest „głoszeniem misterium Chrystusa pro-
wadzącym do nawiązania więzi z Bogiem samoudzielającym się 
w Chrystusie i w Kościele”, a druga jest refleksją nad tym, jak 
misterium Chrystusa aktualizuje się przez przepowiadanie44.

Godna odnotowania jest jeszcze monografia Jana Twardego 
o Aktualizacji słowa Bożego w kaznodziejstwie45. Dotyczy ona w ogóle 
słowa Bożego w przepowiadaniu, toteż wiele zawartych w niej 
treści ma zastosowanie również do homilii. Podobnie szerszego 
kontekstu przepowiadania – ale także ze znacznym odniesie-
niem do homilii – dotyczy rozprawa habilitacyjna Huberta Łysego 
pt. Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele 
w Polsce po Soborze Watykańskim II46. Omawia ona szczegółowo 
teorię i praktykę głoszenia słowa Bożego najmłodszym.

41 Tenże, Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego, 
Lublin 2013.

42 Tenże, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa.
43 Tamże, s. 25.
44 Tamże, s. 197.
45 J. Twardy, Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie.
46 H. Łysy, Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele 

w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka, Opole 2011.
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Warto tu wspomnieć także dwie rozprawy dotyczące związku 
homilii z liturgią. Pierwsza to praca Władysława Głowy pt. Li-
turgia miejscem i źródłem przepowiadania47. Traktuje ona o całości 
liturgii: ukazuje ją jako najodpowiedniejsze miejsce dla przepo-
wiadania oraz analizuje jako źródło przepowiadania teksty i zna-
ki występujące we wszystkich sakramentach, sakramentaliach 
i liturgii godzin. Druga z tego rodzaju monografii o charakte-
rze liturgiczno-homiletycznym to rozprawa Ignacego Kosmany 
pt. Posługa słowa w udzielaniu błogosławieństw osobom. Autor omawia 
w niej, na podstawie rytuału Obrzędy błogosławieństw dostosowane 
do zwyczajów diecezji polskich, treść przepowiadania obrzędowego 
podczas posługi błogosławieństwa osób48. Warto jeszcze zauwa-
żyć pracę zbiorową pod redakcją Michała Dąbrówki i Michała Kle-
mentowicza zatytułowaną Homilia integralna. Studium treści prze-
powiadania homilijnego49. Zawiera ona jedenaście opracowanych 
przez polskich teologów artykułów, w których podjęli oni kwestię 
teologicznej spójności homilii oraz treści kerygmatycznych, egzy-
stencjalnych, didaskalijnych oraz mistagogicznych.

Również piszący te słowa przed dekadą opublikował pracę na 
temat teorii homilii w Stanach Zjednoczonych pt. Między ciągłością 
a zmianą50. Na drodze porównawczej ukazuje ona amerykańskie 
innowacje w nauczaniu o homilii w relacji do głównych doku-
mentów Kościoła powszechnego na jej temat. Ponadto uzasadnia 
źródła tych innowacji w nauczaniu amerykańską tradycją homi-
letyczną, a także uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi 
i religijnymi.

Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań nad homilią, która 
uznawana jest za uprzywilejowaną i najważniejszą dla Kościoła 

47 W. Głowa, Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania, Przemyśl 1999.
48 I. Kosmana, Posługa słowa w udzielaniu błogosławieństw osobom. Na pod-

stawie posoborowego rytuału „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów 
diecezji polskich”. Studium liturgiczno-homiletyczne, Kraków 2010.

49 Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dą-
brówka, M. Klementowicz, Tarnów 2017.

50 H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą.
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formę przepowiadania. Dlatego też uzasadnione są wieloaspek-
towe badania nad nią. Inspiracją do nowych ujęć i refleksji stało 
się opublikowanie przez Stolicę Apostolską Dyrektorium homile-
tycznego. Dokument ten zasługuje na poddanie go gruntownej 
analizie. Pierwszym w Polsce opracowaniem monograficznym 
dotyczącym tego dokumentu jest wspomniana książka Stanisła-
wa Dyka, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa51 
skoncentrowana na prezentacji metody pracy nad homilią, aby 
głoszone było misterium Chrystusa.

W niniejszej publikacji chodzi o krytyczne opracowanie Dy-
rektorium homiletycznego. Oryginalność przeprowadzonych badań 
wyraża się w możliwie całościowym przeanalizowaniu i uporząd-
kowanej hierarchicznie prezentacji dokumentów Stolicy Apo-
stolskiej wydanych w ostatnim półwieczu, a dotyczących homilii 
głoszonej w zgromadzeniu eucharystycznym. Kolejnym oryginal-
nym elementem przeprowadzonych badań jest pierwsza w Pol-
sce krytyczna analiza Dyrektorium homiletycznego, wykazująca jego 
walory i mankamenty, a także syntetyczne pogłębienie nauczania 
o naturze homilii i  jej sakramentalności. Badania te należą do 
zakresu homiletyki fundamentalnej, ale podejmują także treści 
z zakresu homiletyki szczegółowej.

Tytuł niniejszej rozprawy wskazuje na jej tematykę: Homilia 
w zgromadzeniu eucharystycznym. Recepcja współczesnego nauczania 
Kościoła w „Dyrektorium homiletycznym”. Głównym przedmiotem 
analiz, czyli przedmiotem materialnym, będzie homilia w zgro-
madzeniu eucharystycznym. Chociaż bowiem została ona przy-
wrócona przez Sobór Watykański II jako część liturgii w ogóle, 
a nie tylko część Mszy Świętej, to jednak zdecydowana więk-
szość wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła dotyczących 
homilii poświęcona jest właśnie jej w zgromadzeniu euchary-
stycznym. Sprawowanie większości obrzędów sakramentalnych 
– z wyjątkiem sakramentu pojednania i pokuty z indywidualną 
spowiedzią – łączona jest z celebracją Mszy Świętej. Jednak istot-

51 S. Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce 2016.
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ne stwierdzenia na temat natury i przygotowania homilii oraz 
zasad interpretacji słowa Bożego dotyczą jej także wtedy, gdy 
stanowi część obrzędów liturgicznych innych niż Msza Święta52. 
Sformułowanie „homilia w zgromadzeniu eucharystycznym” zo-
stało celowo dobrane pomimo swej rozciągłości, ponieważ krót-
sze sformułowanie „homilia eucharystyczna” mogłoby rodzić 
skojarzenie, że chodzi o homilię na temat Eucharystii.

Podtytuł natomiast wskazuje na interesujący nas tutaj for-
malny przedmiot badań, jakim jest recepcja współczesnego 
nauczania Kościoła w Dyrektorium homiletycznym. W podtytule 
określony jest aspekt czasowy. Interesuje nas współczesne na-
uczanie Kościoła, a za takie uznać należy wypowiedzi Soboru 
Watykańskiego II, a także nauczanie papieży oraz dykasterii Kurii 
Rzymskiej, które wspomagają następców św. Piotra w wykony-
waniu ich funkcji. Precyzyjnie ujmując, terminus a quo stanowi 
pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II, czyli Konstytucja 
o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium” z 4 grudnia 1963 roku. 
Natomiast terminus ad quem podjętych tu badań jest wyznaczony 
przez dzień 10 lutego 2015 roku, kiedy to Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaprezentowała publicznie 
Dyrektorium homiletyczne. 

Ponadto podtytuł wskazuje, że interesuje nas to, co ze współ-
czesnego nauczania Kościoła o homilii zostało przyjęte w Dyrek-
torium homiletycznym. Jest to pierwszy od czasu Soboru Watykań-
skiego II dokument w całości poświęcony homilii. Posiada więc 
fundamentalne znaczenie dla naukowej refleksji nad homilią, jaka 
podejmowana jest w ramach teologii homiletycznej. Wyznacza on 
także kierunek inicjatyw praktycznych, jakie mają być podejmo-
wane przez głosicieli homilii.

Celem pracy jest możliwie integralne przedstawienie współczes-
nego nauczania Kościoła na temat homilii głoszonej w zgroma-
dzeniu eucharystycznym. Zasadniczy problem pracy zawiera się 

52 Por. DH 39; H. Sławiński, Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium 
homiletycznego”, s. 170.



22

w pytaniu o to, jakie aspekty współczesnego nauczania Kościoła 
na ten temat zostały wyeksponowane w Dyrektorium homiletycznym. 

Aby odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, trzeba bę-
dzie najpierw przeanalizować to, co zostało powiedziane na te-
mat homilii w soborowych, okołosoborowych i posoborowych 
dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a następnie 
porównać to nauczanie z treścią Dyrektorium homiletycznego. To 
konfrontacyjne zestawienie ma prowadzić do klarownego okreś-
lenia, jak współcześnie należy rozumieć homilię. Jak o niej uczyć 
i jak ją praktykować.

Tak sformułowane zadania domagają się postawienia pytań 
szczegółowych, które wyznaczą problematykę pracy: Czego uczy 
o homilii Sobór Watykański II? Jakie aspekty dotyczące homilii 
podjęli w swym nauczaniu papieże i pozostające do ich dyspo-
zycji dykasterie? Co w zaprezentowanym nauczaniu Kościoła 
eksponuje Dyrektorium homiletyczne w zakresie natury homilii, jej 
głosiciela, odbiorcy, zasad interpretacji słowa Bożego w liturgii 
oraz przygotowania homilii? Jakie są w końcu walory, a jakie 
mankamenty analizowanego dokumentu? Postawione tu pytania 
stanowią zrąb problematyki i konstrukcji rozprawy.

Za źródła do opracowania przedstawionego zagadnienia po-
służą dokumenty Stolicy Apostolskiej poruszające kwestię ho-
milii, a wydane w określonym wyżej okresie53. Dokumenty te 
stanowią istotną część Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, przez 
który należy rozumieć urząd biskupa Rzymu oraz urząd biskupów 
nauczających w łączności z nim, kolegialnie bądź indywidualnie, 
a także instytucje Kurii Rzymskiej, synody ogólne biskupów oraz 
synody plenarne i diecezjalne54. Stolica Apostolska jest, według 
określenia Innocentego III, „jak gdyby nauczycielką i matką, która 

53 „Przez Stolicę Apostolską lub Stolicę Świętą rozumie się w niniejszym 
Kodeksie nie tylko Biskupa Rzymskiego, lecz także – o ile nie wynika co inne-
go z natury rzeczy lub z kontekstu Sekretariat Stanu, Radę Publicznych Spraw 
Kościoła, jak również inne instytucje Kurii Rzymskiej” – KPK, kan. 361.

54 S.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię?, Wrocław 1991, s. 143.
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stoi ponad innymi Kościołami”55. Dlatego też wydawane przez nią 
dokumenty mają najistotniejszą rangę. Za najważniejsze źródło 
w pracy posłużą dokumenty Soboru Watykańskiego II, zwłasz-
cza konstytucja Sacrosanctum concilium oraz dokumenty papieży: 
Evangelii nuntiandi Pawła VI, Catechesi tradendae i Dies Domini Jana 
Pawła II, Sacramentum caritatis i Verbum Domini Benedykta XVI oraz 
Evangelii gaudium Franciszka, a także wprowadzenia do dokumen-
tów liturgicznych: Mszału rzymskiego i Lekcjonarza mszalnego. Istot-
nym źródłem pracy jest też, z przedstawionych wyżej względów, 
Dyrektorium homiletyczne.

Zaprezentowane źródła domagają się zastosowania odpowied-
niego postępowania badawczego. Będzie nim pierwszy etap para-
dygmatu analizy pastoralnoteologicznej, tzw. etap eklezjologiczny 
czy też kryteriologiczny. Oznacza to, że przeprowadzone badania 
ograniczają się do poziomu normatywnego działalności Kościoła. 
Chodzi w nim o to, by na podstawie współczesnych dokumen-
tów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła wypracować gruntowne 
podstawy prowadzonej przez Kościół zbawczej posługi słowa 
będącej integralną częścią Mszy Świętej. Roboczymi metodami 
w przyjętym postępowaniu badawczym będą: elementarna ana-
liza dokumentów Kościoła, metoda porównawcza oraz metoda 
elementarnej syntezy.

Zamierzony cel, przedstawione źródła oraz przyjęta procedura 
postępowania badawczego wyznaczają strukturę rozprawy, która 
zostanie podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym zostanie 
dokonana analiza elementarna dokumentów Kościoła powszech-
nego na temat homilii. W rozdziale drugim omówione zostanie 
nauczanie o homilii zawarte w Dyrektorium homiletycznym pod ką-
tem recepcji nauczania przedstawionego w rozdziale pierwszym. 
Dzięki temu będzie można przedstawić w rozdziale trzecim to, co 
z dotychczasowego nauczania Kościoła o homilii zostało wyeks-
ponowane, a co pominięte. W zakończeniu zamieszczone zostaną 
wnioski z przeprowadzonych badań.

55 Cyt. za: tamże.
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1. Dokumenty Kościoła 
powszechnego na temat 

homilii

Dokumenty Stolicy Apostolskiej to w pierwszej kolejności wy-
dawane przez nią dokumenty soborowe, następnie dokumenty 
papieży i wreszcie dokumenty dykasterii watykańskich wspiera-
jących papieża w wykonywanej przez niego funkcji. Wiele z nich 
podejmuje kwestię homilii.

1.1. Dokumenty Soboru Watykańskiego II

Sobór powszechny jest uroczystym sposobem wykonywania wła-
dzy kolegium biskupów w całym Kościele1. Kolegium to z papie-
żem na czele i zawsze razem z nim, a nigdy bez niego sprawuje 
najwyższą i pełną władzę nad całym Kościołem2. Sobór zwołuje, 
przewodniczy mu, przenosi go, zawiesza, rozwiązuje i zatwierdza 
jego dekrety tylko papież jako biskup rzymski3.

Podczas Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki podjął re-
fleksję nad potrzebą odnowy siebie i swej misji wobec świata. Jed-
nym z ważnych elementów tej odnowy było przywrócenie homilii. 
Kwestia ta została podjęta przez wspomniany sobór w dwóch 
dokumentach: w konstytucji o liturgii Sacrosanctum concilium oraz 
w konstytucji o słowie Bożym Dei verbum. W pierwszym z tych do-
kumentów jest mowa o homilii w czterech artykułach: 24, 52, 53 
i 78, a w drugim tylko raz, w artykule 24. Dla zrozumienia soboro-
wego nauczania o homilii trzeba jednak uwzględnić również arty-
kuł 35, bo chociaż nie posłużono się w nim terminem homilia, lecz 

1 Por. KPK, kan. 337 § 1.
2 Por. tamże, kan. 336.
3 Por. tamże, kan. 338 § 1.
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bliskoznacznym sermo, to jednak cały kontekst i opis pojęcia wy-
raźnie wskazują na to, że chodzi o homilię. Artykuły Sacrosanctum 
concilium 53 i 78 nie wymagają większej uwagi, gdyż wspominają 
o homilii jedynie ubocznie, wskazując na jej miejsce w strukturze 
Mszy Świętej, a mianowicie, że po homilii następuje modlitwa 
powszechna (KL 53), a jeśli podczas Mszy Świętej udziela się 
sakramentu małżeństwa, to właściwym do tego momentem jest 
chwila po homilii, a przed modlitwą wiernych (KL 78)4.

Artykuły Sacrosanctum concilium 24 i Dei verbum 24 traktują o ho-
milii, mówiąc o doniosłym znaczeniu Pisma Świętego w liturgii 
oraz w całej kościelnej posłudze słowa, czyli w kaznodziejstwie, 
w katechezie i we wszelkim nauczaniu chrześcijańskim. Tym 
samy ojcowie soborowi wyraźnie podkreślili ścisły związek ho-
milii z liturgią i z Pismem Świętym oraz przyznali jej szczególne 
miejsce w posłudze słowa. Zależało im na tym, aby podstawowym 
jej źródłem były Pismo Święte i liturgia, a nie katechizm. Historia 
kaznodziejstwa dowodzi bowiem, że Pismo Święte i homilia prze-
żywają razem czas świetności i kryzysu. Toteż dążąc do rozbu-
dzenia u wiernych umiłowania słowa Bożego, sobór postanowił 
odnowić homilię jako wyjaśnienia czytań biblijnych proklamowa-
nych podczas liturgii. 

Warto zauważyć, że artykuł Dei verbum 24 przyznał homilii 
szczególne miejsce w kościelnej posłudze słowa5. Jest to o tyle 
słuszne, że skoro liturgia stanowi szczyt, do którego zmie-
rza cała działalność Kościoła, i źródło, z którego wypływa cała 
jego moc, to homilia jako integralna część liturgii zasługuje na 
uprzywilejowane miejsce6. Liturgia jest istotnym kontekstem 
homilii i ma znaczenie dla homilisty – umacnia głosiciela Chry-
stusa7. 

4 „Po Ewangelii i homilii należy przywrócić «modlitwę powszechną»” – 
KL 53. „Zwyczajnie małżeństwo należy zawierać podczas Mszy Świętej, po 
odczytaniu Ewangelii i po homilii, a przed «modlitwą wiernych»” – tamże 78.

5 Por. KO 24.
6 Por. KL 10; KO 24.
7 Por. KL 2.
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Sobór Watykański II nie zdefiniował homilii, ale podał jej 
dwa opisy. Znajdują się one w Sacrosanctum concilium 35 i 52. Oba 
mają najważniejsze znaczenie w soborowym nauczaniu o homilii. 
Pierwszy z nich, Sacrosanctum concilium 35, znajduje się w artykule 
dotyczącym integralnej więzi całej celebracji liturgicznej, to jest 
liturgii słowa i liturgii eucharystycznej:

Dla uwydatnienia wewnętrznego związku między obrzędem 
i słowem w liturgii […] rubryki powinny wskazywać najodpo
wiedniejsze miejsce do kazania, stanowiącego część czynności 
liturgicznej, jeżeli dany obrzęd je dopuszcza. Bardzo starannie 
i w należyty sposób należy spełniać obowiązek głoszenia kazań. 
Treść swoją powinny one czerpać przede wszystkim ze źródeł 
Pisma Świętego i liturgii, jako zwiastowanie przedziwnych dzieł 
Bożych w dziejach zbawienia, czyli w misterium Chrystusowym, 
które zawsze jest w nas obecne i działa, zwłaszcza w obrzędach 
liturgicznych (KL 35, 2)8.

W opisie tym na uwagę zasługuje podkreślenie liturgicznej 
natury homilii, czyli faktu, że stanowi ona część akcji liturgicznej. 
Do tego opisu istoty homilii będzie odwoływało się nauczanie 
Stolicy Apostolskiej w wielu posoborowych dokumentach. Arty-
kuł Sacrosanctum concilium 35, 2 zwraca ponadto uwagę na potrzebę 
starannego przygotowywania homilii oraz eksponuje jej biblijne 
i liturgiczne źródła oraz mistagogiczny charakter: homilia jest bo-
wiem proklamacją misterium Chrystusa, który jest obecny i działa 
zwłaszcza w liturgii.

8 „Ut clare appareat in Liturgia ritum et verbum intime coniungi: […] 
Locus aptior sermonis, utpote partis actionis liturgicae, prout ritus patitur, 
etiam in rubricis notetur; et fidelissime ac rite adimpleatur ministerium 
praedicationis. Haec vero imprimis ex fonte sacrae Scripturae et Liturgiae 
hauriatur, quasi annuntiatio mirabilium Dei in historia salutis seu mysterio 
Christi, quod in nobis praesens semper adest et operatur, praesertim in 
celebrationibus liturgicis” – http://www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-con-
cilium_lt.html (28.03.2018).
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Z kolei artykuł Sacrosanctum concilium 52 jest w całości poświę-
cony homilii: 

Jako część samej liturgii zaleca się bardzo homilię, w której z bie
giem roku liturgicznego wykłada się na podstawie tekstów świę
tych tajemnice wiary i zasady życia chrześcijańskiego. Bez poważ
nego powodu nie należy jej opuszczać we Mszach odprawianych 
w niedziele i święta nakazane przy udziale wiernych (KL 52)9.

Podobnie jak poprzednio omówiony artykuł, również ten wy-
raża integralny związek homilii z liturgią. Ponadto innymi słowy 
formułuje podobne treści. Mówiąc o źródłach homilii, zamiast 
Pisma Świętego i liturgii wymienia teksty święte. Artykuł ten 
w bardzo lapidarnych słowach określa treść homilii. Mają nią być 
„tajemnice wiary i zasady życia chrześcijańskiego” wyjaśniane 
„z biegiem roku liturgicznego”. W sformułowaniu tym widać 
ciągłość i rozwój w stosunku do nauczania Soboru Trydenckiego. 
Według niego bowiem duszpasterze „[b]ędą nauczać lud tego, 
co dla wszystkich konieczne jest do zbawienia, a także zwięźle 

9 „Homilia, qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei myste-
ria et normae vitae christianae exponuntur, ut pars ipsius liturgiae valde 
commendatur; quinimmo in Missis quae diebus dominicis et festis de pra-
ecepto concurrente populo celebrantur, ne omittatur, nisi gravi de causa”. 
W tłumaczeniu z 2002 roku (Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, dekla-
racje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002) artykuł ten ma następujące 
brzmienie: „Zaleca się bardzo, by homilia, w której w ciągu roku liturgicz-
nego przedstawia się na podstawie świętego tekstu tajemnice wiary i zasady 
chrześcijańskiego życia, była częścią sprawowanej liturgii. Bez poważnego 
powodu nie należy jej więc opuszczać we Mszach świętych sprawowanych 
z udziałem wiernych w niedziele i święta nakazane”. Andrzej Draguła 
(Miejsce homilii w (sprawowanej) liturgii. Glosa na margine sie nowego tłumacze-
nia KL 52, „Przegląd Homiletyczny” 7 (2003), s. 244–247) przeprowadził 
bardzo wnikliwe analizy językowe tego tekstu i wykazał ewidentny błąd 
w nowym przekładzie artykułu KL 52. Według nowego tłumaczenia jedynie 
„zaleca się”, by homilia „była częścią sprawowanej liturgii”. Takie zdanie 
ma charakter postulatu, nawet nie obligatoryjnego zalecenia. Tymczasem 
w swym oryginalnym brzmieniu omawiany artykuł wyraża istotę homilii, 
czyli to, że jest ona częścią samej liturgii.
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i przystępnie przedstawiać mu w kazaniach, jakim ulega wadom, 
a za jakimi winien postępować cnotami, aby uniknąć wiecznej 
kary i osiągnąć chwałę niebios”10. Ciągłość nauczania soborów 
widać w podkreśleniu przez oba z nich, że treścią homilii mają 
być konieczne do zbawienia prawdy wiary i zasady postępo-
wania (credenda et agenda). Z kolei rozwój nauczania widoczny 
jest w tym, że Sobór Watykański II powiązał wyjaśnienia tych 
prawd z rokiem liturgicznym. Również w ten sposób wyrażona 
została świadomość ojców ostatniego soboru co do liturgicznej 
natury homilii.

Ponadto artykuł Sacrosanctum concilium 52 określił obowiązek 
głoszenia homilii. Dotyczy on Mszy Świętych odprawianych przy 
udziale wiernych w niedziele i święta nakazane. Widać tu wyraź-
ne nawiązanie do Dekretu o nauczaniu i głoszeniu Soboru Trydenc-
kiego, który uważał głoszenie prawd wiary i zasad postępowania 
za obligatoryjne11.

1.2. Dokumenty papieskie

Po nauczaniu soborowym najwyższa ranga nauczania w Kościele 
przysługuje dokumentom papieskim. Papież bowiem jako bi-
skup Rzymu, a tym samym zastępca Chrystusa na ziemi i pa-
sterz całego Kościoła, przewodzi kolegium biskupów. Urząd ten 
daje mu „najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę 
zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób 
nieskrępowany”12.

10 Sobór Trydencki, Dekret o nauczaniu i głoszeniu, 2, 11, [w:] Dokumenty 
Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4: 1511–1870, Lateran V, Trydent, 
Watykan I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 247.

11 Duszpasterze „będą osobiście lub w razie słusznej przeszkody za po-
mocą innych odpowiednich osób karmić powierzony sobie lud zbawiennym 
słowem wedle swoich i tegoż ludu zdolności, przynajmniej w niedziele 
i święta” – tamże, 2, 11.

12 KPK, kan. 331.
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Każdy z papieży po Soborze Watykańskim II – z wyjątkiem 
Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał zaledwie nieco ponad mie-
siąc, od 26 sierpnia do 28 września 1978 roku – opublikował 
przynajmniej jeden dokument, w którym wypowiedział się na 
temat homilii, dając wyraz temu, jak ją rozumie. Szczegółowe 
omówienie wszystkich wypowiedzi papieskich, w których jest 
mowa o homilii, wymagałoby osobnego opracowania. Toteż po-
niżej zostaną zaprezentowane jedynie najważniejsze z nich. Po-
minięte zostaną tu także te wypowiedzi papieży, które dotyczą 
przepowiadania słowa Bożego w ogólności oraz samego głosiciela 
słowa Bożego. 

1.2.1.  Nauczanie Pawła VI o homili i

Najobszerniej na temat homilii Paweł VI wypowiedział się 
w swojej adhortacji apostolskiej na temat ewangelizacji Evangelii 
nuntiandi 43, gdzie stwierdził:

odnowiony porządek św. liturgii przypisuje „Liturgii Słowa” wielki 
autorytet, ale błądziłby ten, kto by w związku z tym nie uznawał 
homilii jako ważnego i sprawnego narzędzia w prowadzeniu ewan
gelizacji. Należy poznać i wprowadzić w życie wymogi stawiane 
homilii i jej możliwości, aby mogła ona osiągnąć pełną skutecz
ność duszpasterską. Ale przede wszystkim trzeba do niej nabrać 
przekonania i poświęcać się jej całym sercem. To przepowiadanie 
w szczególny sposób włączone w celebrę eucharystyczną, którą 
bezpośrednio przygotowuje i skąd czerpie swą osobliwą siłę i moc, 
spełnia pierwszorzędnie zadanie ewangelizacyjne, o ile ujawnia 
głęboką wiarę przepowiadającego i przepojone jest miłością. Wier
ni, zebrani, aby tworzyć Kościół paschalny, obchodzący święto 
Pana stojącego pośrodku nich, wiele od niej oczekują i korzystają, 
byle była prosta, przejrzysta, bezpośrednia, przystosowana, oparta 
i zakorzeniona w nauce Ewangelii, jak również wierna Urzędowi 
Nauczycielskiemu Kościoła, natchniona i wyrażona apostolską 
żarliwością, która jest dla niej czymś naturalnym, pełna dobrej 
nadziei, podsycająca wiarę, rodząca pokój i jedność. Homilia, któ
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ra posiada te przymioty, głoszona co niedzielę, ożywia i umacnia 
liczne wspólnoty czy to parafialne, czy inne. Dodajmy, że dzię
ki odnowieniu świętej liturgii nie tylko celebra eucharystyczna 
jest czasem odpowiednim do głoszenia homilii. Ma bowiem swe 
miejsce w obrzędach wszystkich sakramentów, i nie należy jej tu 
zaniedbywać, a także w ceremoniach upodobnionych do liturgii 
sakramentalnej, kiedy wierni zbierają się razem. Zawsze to będzie 
szczególna sposobność do głoszenia słowa Pańskiego13.

Paweł VI widzi w homilii skuteczny środek duszpasterskiego 
oddziaływania. Jest to forma posługi słowa kierowana do wie-
rzących, którzy gromadzą się we wspólnocie jako Kościół pas-
chalny. Według Pawła VI homilia stanowi także sprawne narzę-
dzie ewangelizacji. Aby to dobrze zrozumieć, trzeba sięgnąć do 
nieco wcześ niejszej wypowiedzi papieża w adhortacji Evangelii 
nuntiandi. Paweł VI podkreślił tam, że Kościół, zanim rozpocznie 
głoszenie Ewangelii innym, zaczyna najpierw od ewangelizowa-
nia samego siebie. Będąc wspólnotą ludzi wierzących, pełnych 
nadziei i połączonych braterską miłością, Kościół sam musi cią-
gle wsłuchiwać się w słowo Boże, rozważać je i umacniać swoją 
wiarę. Żyje bowiem zawsze w świecie, w którym jest często ku-
szony przez jego bożki. Toteż musi być stale ewangelizowany, 
musi nieustannie podejmować nawracanie się i odnawianie, aby 
zachować swoją świeżość, żarliwość i moc w głoszeniu Ewange-
lii, a dzięki temu wiarygodnie ewangelizować świat14. Jeśli więc 
uwzględni się taką podstawę ewangelizacji, zrozumiałe jest, iż 
homilia kierowana do wierzących stanowi „sprawne narzędzie 
w prowadzeniu ewangelizacji”, zwłaszcza w znaczeniu ewange-
lizacji ad intra, czyli w sensie ewangelizowania samego siebie. 
Właściwie rozumiana ewangelizacja jest nie tylko mówieniem na 
temat Boga, lecz słowem Boga mówiącego i oznajmiającego swoją 
wolę za pośrednictwem głosiciela15. 

13 EN 43.
14 Por. tamże 15.
15 Por. G. Siwek, Ewangelizacyjna funkcja homilii, HD 4 (1993), s. 85.
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Papież daje jasno do zrozumienia, że homilia ma zadanie 
wspólnototwórcze: nie powinna dzielić, ale służyć budowaniu 
jedności wspólnoty. Nie powinna podsycać waśni i uprzedzeń, 
ale rodzić pokój. Nie powinna ograniczać się do katastroficznych 
analiz sytuacji świata i kasandrycznych przestróg, ale ma być 
„pełna dobrej nadziei”.

Jako odpowiednie źródła dla homilii Paweł VI wskazuje Ewan-
gelię i Urząd Nauczycielski Kościoła. Z formalnych zaś wyma-
gań zauważa, że homilia powinna być dostosowana do słuchaczy 
i głoszona w sposób rodzinny: prosto, przejrzyście i bezpośred-
nio, a także z pasją. Ma być bowiem „natchniona i wyrażona apo-
stolską żarliwością”. O taki przywilej asystencji Ducha Świętego 
głosiciel może się modlić. Powinien też samemu zabiegać o to, 
by żyć tym, co głosi. Cały kontekst adhortacji Evangelii nuntiandi 
suponuje, że czynnikiem, który wywiera bardzo istotny wpływ 
na skuteczność homilii, jest sam jej głosiciel, jego wiara i miłość 
oraz świadectwo chrześcijańskiego życia, bo, jak zauważył pa-
pież, „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli 
nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świad-
kami”16. W innym miejscu adhortacji Paweł VI jeszcze szerzej 
rozwinął tę kwestię i wyeksponował znaczenie świadectwa życia 
głosiciela dla wiarygodności przepowiadania: 

Świadectwo życia, jak nigdy przedtem, stało się dziś najkoniecz
niejszym warunkiem skuteczności naszego przepowiadania […]. 
Świat żąda i wymaga od nas prostoty życia, cnoty modlitwy, miło
ści do wszystkich, szczególnie małych i biednych, posłuszeństwa 
i pokory, zapomnienia o sobie i wyrzeczenia. Bez tych oznak świę
tości nasza mowa z trudem przeniknie do serca współczesnych 
ludzi: zostanie poddana krytyce i stanie się czcza i daremna17.

Bycie świadkiem idzie w parze z umiłowaniem prawdy i jej 
wiernym głoszeniem, nawet za cenę osobistego wyrzeczenia 

16 EN 41.
17 Tamże 76; por. tamże 41, 79.
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i cierpienia. Jezus Chrystus jest prawdą, a rolą homilisty jest jej 
szukanie, badanie, zgłębianie i przekazywanie innym. Głosiciel 
homilii nigdy jej nie ukrywa ani nie zdradza, choćby dlatego, by 
zdobyć uznanie słuchaczy, zadziwić ich, wywrzeć wrażenie lub 
zszokować oryginalnością18.

Choć Paweł VI wypowiedział się na temat homilii głoszonej 
podczas Mszy Świętej, to jednocześnie dodał, że homilia przewi-
dziana jest do głoszenia we wszystkich sakramentach i innych 
celebracjach liturgicznych. Pełni w nich twórczą funkcję dla bu-
dowania i umacniania wspólnot podstawowych, parafialnych, 
diecezjalnych i ogólnokościelnych.

Paweł VI nawiązał bardziej do opisu homilii według konstytu-
cji Sacrosanctum concilium 35 niż 52. Nie wspomina dydaktycznego 
zadania homilii. Nie wskazuje, że ma ona wyjaśniać prawdy wiary 
i zasady chrześcijańskiego postępowania. Podkreśla natomiast jej 
ewangelizacyjne zadanie i apostolską żarliwość, z jaką powinna 
być głoszona. Paweł VI wyraźnie promuje w ten sposób homilię 
pojętą jako „zwiastowanie przedziwnych dzieł Bożych w dziejach 
zbawienia”19 . 

Gdy zaś chodzi o częstotliwość głoszenia homilii, papież wspo-
mina tylko niedziele, a nie wspomina świąt. Zauważa jednak, że 
gdy „wierni zbierają się razem”, zawsze jest to „szczególna spo-
sobność do głoszenia słowa Pańskiego”.

Rola, jaką sobór przyznał homilii, wymaga, aby „poświęcać 
się jej całym sercem”. Chodzi tu zarówno o jej solidne przygoto-
wanie bliższe, jak i wygłoszenie, ale też o przygotowanie dalsze 
obejmujące odpowiednią formację głosicieli słowa Bożego. God-
ność tej posługi wymaga, „aby w każdym Kościele partykularnym 
biskupi należycie dbali o wykształcenie wszystkich ministrów 
Słowa. Takie poważne wykształcenie wzmoże w nich konieczność 

18 Por. tamże 78; C. Foley, R.N. Fragomeni, Roman Catholic Teaching on Pre-
aching: A Postconciliar Survey, [w:] A Handbook for Catholic Preaching, s. 28–29.

19 KL 35, 2.
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zaufania do siebie, a także rozpali chęć do przepowiadania Jezusa 
Chrystusa w tych naszych czasach”20.

Choć wypowiedź Pawła VI o homilii jest dość obszerna, zabra-
kło w niej wyraźnego powiązania homilii z rokiem liturgicznym. 
Może to być konsekwencja tego, że cały dokument, w którym 
znalazł się artykuł o homilii, dotyczy ewangelizacji. 

1.2.2.  Nauczanie Jana Pawła II  o homili i

W swoim długim pontyfikacie, który trwał od 16 października 
1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku, Jan Paweł II wiele razy wypo-
wiadał się na temat homilii. Już na początku swojego pontyfikatu 
poświęcił jej w adhortacji Catechesi tradendae artykuł 48:

Stąd też owo bogate pojęcie katechezy będzie rozwijane i kształ
towane w potrójny sposób: przez słowo, wspomnienie i świa
dectwo, to jest przez naukę, obrzędy liturgiczne i spełnianie 
obowiązków życiowych […]. Ta uwaga dotyczy szczególnie kate
chezy, która dokonuje się podczas sprawowania liturgii, zwłaszcza 
w czasie zgromadzeń eucharystycznych. Wtedy to właśnie homi
lia, uwzględniając szczególny charakter i tok liturgii, podejmuje 
drogę wiary, którą katecheza wskazała i doprowadza ją do właści
wego kresu. Homilia zachęca również uczniów Pana, by codzien
nie podejmowali swoją pielgrzymkę duchową w prawdzie, uwiel
bieniu i w dziękczynieniu. W takim rozumieniu można twierdzić, 
że wychowanie katechetyczne ma swój początek i wypełnienie 
w Eucharystii, w ciągu całego roku liturgicznego. Przepowia
danie oparte na tekstach biblijnych sprawia we właściwy sobie 
sposób, że wierni głębiej i pełniej poznają wszystkie tajemnice 
wiary i zasady życia chrześcijańskiego. Homilia wymaga najwięk
szej pilności; trzeba także dbać, by nie była ona za długa, ani też 
zbyt krótka, aby była zawsze starannie przygotowana, bogata 
w myśli, dostosowana do słuchających i zastrzeżona duchownym 
wyświęconym. Powinna być głoszona podczas każdej Eucharystii 
w niedziele i święta obowiązkowe, a także przy udzielaniu chrztu, 

20 EN 73.
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w obrzędach pokuty, małżeństwa i pogrzebu. Jest to jedno z do
brodziejstw odnowy liturgicznej21.

O ile Paweł VI w Evangelii nuntiandi eksponował ewangelizacyj-
ne zadania homilii, o tyle Jan Paweł II w adhortacji Catechesi traden-
dae połączył ją z katechezą. Uznał, że ta ostatnia dokonuje się także 
„podczas sprawowania liturgii” i znajduje dopełnienie w homilii, 
która doprowadza ją do właściwego kresu. Albowiem to, o czym 
mówi katecheza, homilia jako część liturgii pozwala przeżyć. 

Jan Paweł II zwrócił uwagę na specyfikę homilii, która na 
kanwie tekstów biblijnych wyjaśnia „wszystkie tajemnice wiary 
i zasady życia chrześcijańskiego”, oraz przypomniał o związku 
homilii z rokiem liturgicznym. Podkreślił ponadto, że powinna 
być ona głoszona w niedziele i święta obowiązkowe podczas Mszy 
Świętej, a także podczas sprawowania obrzędów chrztu, pokuty, 
małżeństwa i pogrzebu. Przy tym wyliczeniu nie wspomniał o po-
zostałych trzech sakramentach: bierzmowaniu, namaszczeniu 
chorych i sakramencie święceń.

Papież z Polski zaliczył homilię do „dobrodziejstw odnowy 
liturgicznej” i zarezerwował ją dla osób wyświęconych, czyli dia-
kona, prezbitera i biskupa. W ten sposób, po szesnastu latach 
od przywrócenia homilii w liturgii, po raz pierwszy w oficjalnym 
nauczaniu Kościoła znalazło się ewidentne zastrzeżenie jej gło-
szenia dla osób wyświęconych.

W kwestii formalnej Jan Paweł II zwrócił uwagę na propor-
cjonalną długość homilii. Jako część liturgii nie powinna ona być 
ani zbyt długa, ani zbyt krótka. Powinna być zawsze z największą 
pilnością, starannie przygotowana i dostosowana do słuchaczy.

Nieco dalej w adhortacji Catechesi tradendae Jan Paweł II ujawnił 
skłonność do dydaktycznego rozumienia liturgii słowa i homilii, 
pisząc, że „w jednej czynności liturgicznej łamie się […] obfi-
cie chleb zdrowej nauki i chleb eucharystyczny”22. Konstytucja 

21 CaT 47–48.
22 Tamże 67.
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Dei verbum 21 określiła liturgię słowa wraz z homilią mianem 
chleba żywota, a Jan Paweł II napisał o chlebie zdrowej nauki23. 
Nie wspomniał przy tym, jak Paweł VI, o znaczeniu wiary głosi-
cieli, ale zwrócił uwagę, by była ona bogata w myśli.

Na uwagę w  nauczaniu Jana Pawła II o  homilii zasługu-
je przypomnienie zamieszczone w Liście apostolskim o tajemnicy 
i kulcie Eucharystii „Dominicae cenae” o tym, że „do całokształtu 
tekstów czytań mszalnych ma wstęp tylko Słowo Boże”24. Nie 
można zastępować treści Pisma Świętego lekturą żadnych in-
nych tekstów. Jeśli jednak te drugie charakteryzują się wysokimi 
walorami religijnymi i moralnymi, a przecież takich w kulturo-
wym dziedzictwie ludzkości nie brakuje, to „mogą być z wielkim 
pożytkiem wykorzystywane w homiliach. Homilia odpowiada 
jak najbardziej ich zastosowaniu, jeśli spełniają odpowiednie 
warunki treściowe – do istoty bowiem homilii należy między 
innymi okazywanie zbieżności pomiędzy objawioną mądrością 
Bożą a szlachetną i szukającą na różnych drogach prawdy myślą 
ludzką”25.

Jan Paweł II zdecydowanie zarezerwował dla czytań mszal-
nych jedynie teksty czerpane z Pisma Świętego i zasugerował, 
że cennym źródłem homilijnym mogą być pozabiblijne teksty 
posiadające walory religijne i moralne. Praktyka taka znana jest 
w historii kaznodziejstwa. Do pozabiblijnych źródeł sięgał chęt-
nie na przykład św. Grzegorz z Nazjanzu26.

23 W wydanym rok później Liście apostolskim o tajemnicy i kulcie Eucharystii 
„Dominicae cenae” Jan Paweł II posłużył się analogią wykorzystaną w Dei ver-
bum 21: „Dzięki temu można było od dawna odnieść do Mszy Świętej owo 
porównanie ojców o dwóch stołach, na których Kościół zastawia dla swoich 
dzieci Słowo Boże i Eucharystię: Chleb Pański” – Jan Paweł II, List apostolski 
„Dominicae cenae” 10.

24 Tamże.
25 Tamże; por. KL 37.
26 Wymieniając bardzo syntetycznie cechy typowe dla przepowiadania 

niektórych wybitnych ojców Kościoła, Alden Bass stwierdza, że Cyryl Jero-
zolimski czerpał obrazy jedynie z Pisma Świętego, Jan Chryzostom – z co-
dziennego życia, Bazyli Wielki – z natury, a Grzegorz z Nazjanzu sięgał 
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Na uwagę zasługuje nauczanie Jana Pawła II na temat homilii 
zamieszczone w Liście apostolskim „Dies Domini” z 1998 roku. Pa-
pież eksponuje wyraźnie jej liturgiczną naturę:

Nie należy […] zapominać, że liturgiczne głoszenie słowa Bo
żego, zwłaszcza w kontekście zgromadzenia eucharystycznego, 
jest nie tyle okazją do medytacji i katechezy, co raczej dialogiem 
między Bogiem a Jego ludem: dialog ten ogłasza wspaniałe praw
dy o zbawieniu i wciąż na nowo przypomina o zobowiązaniach, 
jakie wynikają z Przymierza. Lud Boży ze swej strony czuje się 
powołany do udziału w tym dialogu miłości przez dziękczynienie 
i uwielbienie, ale zarazem do potwierdzenia swojej wierności 
przez nieustanny wysiłek nawrócenia27.

Wypowiedź ta świadczy o pewnej ewolucji, jaka dokonała się 
w ciągu niemal dwudziestu lat w rozumieniu homilii przez Jana 
Pawła II. O ile bowiem w adhortacjii Catechesi tradendae (1979) 
przypisywał homilii walory katechetyczne, o tyle już w liście Dies 
Domini respektuje jej liturgiczną naturę, co lepiej wyraża soboro-
wą naukę na jej temat. 

Ponadto w liście tym Jan Paweł II przypomniał soborowe naucza-
nie o obowiązku głoszenia homilii. Dotyczy on także Mszy Świętej 
zwanej czasem „przedświąteczną”. Jednakże ma ona „charakter 
w pełni świąteczny, jest sprawowana według liturgii niedzielnej, co 
nakłada na celebransa obowiązek wygłoszenia homilii i odmówienia 
z wiernymi modlitwy powszechnej”28. Homilia bowiem, podobnie 
jak rozszerzony zestaw czytań biblijnych w niedziele i dni świą-
teczne, została odnowiona „w takim porządku, aby coraz bardziej 
podsycać w wiernych «głód słuchania słów Pańskich» (Am 8, 11)”29.

po przykłady od autorów pogańskich – por. A. Bass, Preaching in the Early 
Christian Church, [w:] A Handbook for Catholic Preaching, s. 59.

27 Jan Paweł II, Dies Domini 41.
28 Tamże 49.
29 Tamże 39. Można dopatrzyć się tu ewidentnego związku tej wypo-

wiedzi z fragmentem konstytucji apostolskiej Pawła VI Missale Romanum 
z 3 kwietnia 1969 roku (AAS 61 (1969), s. 220–221): „To wszystko ułożono 
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Za pontyfikatu Jana Pawła II ukazały się również dwa doku-
menty niezwykle ważne dla duszpasterskiej działalności Kościoła: 
Kodeks prawa kanonicznego30 i Katechizm Kościoła katolickiego31. Pomi-
mo swojej ogromnej rangi nie wnoszą one jednak nic szczególne-
go do teorii homilii. Kodeks potwierdził nauczanie Jana Pawła II 
o tym, że homilia jako część samej liturgii zarezerwowana jest 
dla kapłana lub diakona32, a katechizm widzi w niej przedłużenie 
głoszenia słowa Bożego33, które zachęca do przyjęcia usłyszanego 
słowa Bożego i stosowania go w praktyce34. Trzeba jednak dodać, 

w taki sposób, aby budzić w wiernych ‘głód słowa Bożego’, dzięki któremu 
lud Nowego Przymierza pod przewodem Ducha Świętego zmierzałby do 
doskonałej jedności Kościoła. Żywimy mocną nadzieję, że kapłani i wierni 
z pomocą nowych tekstów lepiej przygotują się do Stołu Pańskiego i że 
głębiej rozważając Pismo św., będą się coraz obficiej karmić słowem Bożym. 
Wskutek tego, zgodnie z poleceniem Soboru Watykańskiego II, Pismo św. 
stanie się niewysychającym źródłem życia duchowego, główną podstawą 
chrześcijańskiej katechezy i ośrodkiem nauczania teologii”.

30 „Zatem w jakiś sposób ten nowy Kodeks może być pojmowany jako 
wielki pas transmisyjny przenoszący na język kanonistyczny tę doktrynę, 
mianowicie soborową eklezjologię. Chociaż nie da się obrazu Kościoła 
w ujęciu doktryny Soboru doskonale przełożyć na język kanonistyczny, to 
jednak Kodeks powinien się odnosić do tego obrazu jako pierwotnego wzo-
ru […]. Wolno stwierdzić, że […] Kodeks jest uważany jakby za dopełnie-
nie nauki przez Sobór Watykański II przedstawionej, w szczególny sposób 
gdy chodzi o dwie konstytucje: dogmatyczną i pastoralną” – Jan Paweł II, 
Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges (25 stycznia 1983), nr 14.

31 Promulgując katechizm, Jan Paweł II oświadczył: „Katechizm Kościoła ka-
tolickiego […] wykłada wiarę Kościoła i naukę katolicką, poświadczone przez 
Pismo Święte, Tradycję apostolską i Urząd Nauczycielski Kościoła i w ich 
świetle rozumiane. Uznaję go za pewną normę nauczania wiary, jak również 
za pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej. Oby przyczy-
nił się do odnowy, do której Duch Święty wzywa nieustannie Kościół Boży, 
będący Ciałem Chrystusa, pielgrzymujący ku niegasnącej światłości Króle-
stwa” – Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Fidei depositum (11 październi-
ka 1992); tekst polski: Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, s. 5–9.

32 Por. KPK, kan. 767 § 1.
33 Por. KKK 1154.
34 Por. tamże 1349. Inne wzmianki o homilii znajdują się w: tamże 132, 

1100, 1346, 1482, 1688; por. R.P. Waznak, The Catechism and The Sunday 
Homily, „America” 171 (1994), nr 12, s. 19.
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że Katechizm Kościoła katolickiego jest bardzo ważnym źródłem tre-
ści dla kościelnej posługi słowa, i to nie tylko dla pouczeń kate-
chetycznych, ale także dla przepowiadania homilijnego. Jego treść 
została bardzo obficie wykorzystana w Dyrektorium homiletycznym, 
o czym będzie mowa później35.

1.2.3.  Nauczanie Benedykta XVI o homili i

Papież Benedykt jest wybitnym teologiem, który wywarł ogromny 
wpływ na kształt nauczania Kościoła na przełomie XX i XXI wie-
ku. W dwóch dokumentach podał on dość wyczerpujące opisy ho-
milii. Pierwszy z nich to adhortacja apostolska O Eucharystii, źródle 
i szczycie życia i misji Kościoła „Sacramentum caritatis”. Analizując 
znaczenie Eucharystii w Kościele oraz jej poszczególne elementy, 
papież nie mógł pominąć homilii. Poświęcił jej cały artykuł 46:

Ze względu na wagę słowa Bożego, rodzi się konieczność poprawie
nia jakości homilii. Jest ona bowiem „częścią czynności liturgicznej”; 
ma za zadanie dopomagać pełnemu zrozumieniu oraz oddziaływa
niu słowa Bożego na życie wiernych. Dlatego wyświęceni szafarze 
winni „dokładnie przygotowywać homilię, opierając się na stosow
nej znajomości Pisma Świętego”. Należy unikać homilii ogólnych 
i abstrakcyjnych. W szczególności proszę duchownych, by głoszone 
słowo Boże było ściśle powiązane z celebracją sakramentalną i z ży
ciem wspólnoty, tak by słowo Boże było rzeczywistym wsparciem 
dla życia Kościoła. Należy mieć na uwadze katechetyczny i zachęca
jący cel homilii. Jest wskazane, by wychodząc od trzyletniego cyklu 
lekcjonarza, przedstawiano wiernym w sposób właściwy homilie 
tematyczne, w których omówiono by w ciągu roku liturgicznego 
wielkie zagadnienia wiary chrześcijańskiej. Treść do nich należy 
czerpać w sposób pewny z Magisterium w oparciu o cztery „filary” 
określone przez Katechizm Kościoła Katolickiego i niedawno ogłoszo
ne Kompendium, a więc: wyznanie wiary, celebracja misterium chrze
ścijańskiego, życie w Chrystusie, modlitwa chrześcijańska36.

35 Zob. K. Panuś, Katechizm Kościoła katolickiego w służbie przepowiadania 
homilijnego, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), nr 12, s. 66–74.

36 Benedykt XVI, Sacramentum caritatis 46.
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Benedykt XVI zdefiniował homilię, za konstytucją Sacrosanctum 
concilium 52, jako „część czynności liturgicznej”. A co ciekawe, 
nawiązał przy tym do Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego 
z 2002 roku nr 29, gdzie czytanie słowa Bożego zostało określo-
ne mianem „najważniejszego elementu liturgii”, a sama homilia 
nazwana „żywym wykładem”, dzięki któremu słuchacze osiągają 
pełniejsze rozumienie słowa Bożego i skuteczniej doświadczają 
jego mocy. Ponadto papież odwołał się do artykułów Sacrosanctum 
concilium 7 i 33 traktujących o obecności Chrystusa w liturgii 
i o tym, że On sam w liturgii w dalszym ciągu głosi Ewangelię.

Respektując liturgiczną naturę homilii, Benedykt XVI uznał za 
ważne jej dydaktyczne, katechetyczne i parenetyczne cele. Homi-
lia ma służyć „pełnemu zrozumieniu oraz oddziaływaniu słowa 
Bożego na życie wiernych”. Nie ulega wątpliwości, że papież 
wcale nie dąży do tego, aby homilia została zastąpiona przez 
usystematyzowane wyjaśnienia katechizmu. Proponuje za to 
właś ciwy porządek. Podstawą dla przepowiadania homilijnego 
jest rok liturgiczny i trzyletni cykl lekcjonarza, który został tak 
opracowany, aby wiernym zapewnić dostęp do słowa Bożego. 
W ten sposób wierni mają dostęp do misterium Chrystusa, które 
może być wyjaśnione z pomocą Katechizmu Kościoła katolickiego 
i jego Kompendium. 

Papież z Bawarii subtelnie zauważył, że jakość homilii wymaga 
ulepszenia, szczególnie ze względu na wagę słowa Bożego, ponie-
waż ma pomagać w jego zrozumieniu i oddziaływaniu na życie 
wiernych. Z tego względu homilie nie powinny być ogólne i abs-
trakcyjne, ale konkretne i związane z ludzkim doświadczeniem. 
A osadzenie przepowiadania odwiecznego słowa Bożego w re-
aliach życia słuchaczy to cecha przepowiadania profetycznego. 
Ono podejmuje życiowe problemy wiernych i poddaje je ocenie 
w odniesieniu do woli Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie 
i wyjaśnianej przez Kościół.

Drugi szczegółowy opis homilii papież Benedykt XVI zawarł 
w adhortacji apostolskiej O słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Ver-
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bum Domini”. W dokumencie tym papież poświęcił homilii aż dwa 
osobne artykuły: 59 – Znaczenie homilii i 60 – Potrzeba Dyrektorium 
homiletycznego. W pierwszym z nich omówił liturgiczną naturę 
homilii i jej funkcję, a w drugim poprosił swoich współpracowni-
ków z Kurii Rzymskiej o opracowanie Dyrektorium homiletycznego. 
Ze względu na rangę tej wypowiedzi trzeba tu, pomimo długości, 
przytoczyć przynajmniej artykuł 59 w całości:

„W odniesieniu do słowa Bożego poszczególnym członkom przy
sługują różne obowiązki i funkcje: wierni słuchają słowa i nad 
nim rozmyślają, ale tylko ci je wyjaśniają, do których należy po
sługa nauczania wynikająca ze święceń, albo którym ta posługa 
została specjalnie powierzona”, to znaczy biskupi, prezbiterzy 
i diakoni. Jest zatem zrozumiałe, dlaczego Synod poświęcił te
matowi homilii tak wiele uwagi. Już w posynodalnej adhortacji 
apostolskiej Sacramentum caritatis przypomniałem, że „ze względu 
na wagę słowa Bożego, rodzi się konieczność poprawienia jakości 
homilii. Jest ona bowiem «częścią czynności liturgicznej»; ma za 
zadanie dopomagać pełnemu zrozumieniu oraz oddziaływaniu 
słowa Bożego na życie wiernych”. Homilia uaktualnia przesłanie 
Pisma Świętego, ażeby wierni mogli odkryć obecność i skutecz
ność słowa Bożego w swoim codziennym życiu. Powinna ona 
ułatwić zrozumienie sprawowanej tajemnicy, zachęcić do mi
sji, przygotowując zgromadzenie do wyznania wiary, modlitwy 
powszechnej i liturgii eucharystycznej. Niech więc to zadanie 
naprawdę wezmą sobie do serca ci, których specyficzną posługą 
jest głoszenie Słowa.
Trzeba unikać homilii ogólnych i abstrakcyjnych, przysłaniających 
prostotę słowa Bożego, jak również bezużytecznych dywagacji, 
które mogą prowadzić do skupienia uwagi bardziej na kaznodziei 
niż na istocie ewangelicznego orędzia. Dla wiernych musi być ja
sne, że kaznodziei zależy na ukazaniu Chrystusa, który powinien 
być w centrum każdej homilii. Dlatego 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 pasją. Zgromadzenie syno
dalne zachęcało, aby zadawać sobie zawsze następujące pytania: 
„Co mówią czytane teksty? Co mówią mnie samemu? Co mam 
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powiedzieć wspólnocie w odniesieniu do jej konkretnej sytu
acji?”. Kaznodzieja powinien „jako pierwszy odnieść do siebie 
słowo Boże, które głosi”, ponieważ – jak mówi św. Augustyn – 
„niewątpliwie bezowocne jest działanie tego, kto przepowiada na 
zewnątrz słowo Boże, a nie słucha go w swoim wnętrzu”.
Trzeba ze szczególną dbałością przygotowywać homilię niedzielną 
i świąteczną; ale nie należy też zapominać o tym, by w ciągu tygo
dnia podczas Mszy świętej cum populo, jeżeli to możliwe, przedsta
wiać krótkie refleksje, dostosowane do sytuacji, aby wierni mogli 
przyjąć usłyszane słowo i by wydało ono owoce37.

Tak więc w Verbum Domini Benedykt XVI powtórzył soborowe 
nauczanie o istocie homilii jako części czynności liturgicznej38. Za 
swoją wcześniejszą adhortacją Sacramentum caritatis przypomniał, 
że homilia powinna ułatwić zrozumienie i oddziaływanie słowa 
Bożego na życie wiernych, oraz dodał, że do jej istoty należy aktu-
alizacja słowa Bożego, która umożliwia wiernym odkrycie obec-
ności i skuteczności słowa Bożego w swoim życiu. Papież pod-
kreślił chrystocentryzm i mistagogiczną funkcję homilii, gdyż jej 
zadaniem jest ułatwienie zrozumienia celebrowanego misterium. 
Nie znaczy to, iż celebrowane tajemnice wiary można wyjaśnić, 
bo gdyby tak było, przestałyby być tajemnicami. Homilia może 
co najwyżej wyjaśnić słowa i znaki liturgiczne, aby ułatwić wie-
rzącym świadome, czynne i owocne uczestnictwo w celebracjach 
liturgicznych39. Nie można nigdy zapominać o tym, co tak trafnie 
ujął Joseph Ratzinger, że liturgia jest nie tyle do ogarnięcia i zro-
zumienia przez wiernych, co raczej do tego, by zostali oni ogar-
nięci i przeobrażeni przez Boga, który jest głównym Liturgiem40.

Benedykt XVI zwrócił ponadto uwagę na miejsce homilii 
w strukturze liturgii Mszy Świętej, czyli to, że następuje po czyta-

37 VD 59. 
38 Por. KL 52.
39 Por. tamże 11.
40 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, 

tłum. J. Zychowicz, Kraków 1999, s. 187, 209; por. H. Sławiński, Troska 
Kościoła o poprawę jakości homilii, s. 53.
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niach biblijnych, a poprzedza wyznanie wiary, modlitwę powszech-
ną i liturgię eucharystyczną. Stanowi zatem pomost między litur-
gią słowa a liturgią eucharystyczną41. Rzadko wspominanym, a za-
uważonym przez Benedykta XVI, zadaniem homilii jest zachęcanie 
słuchaczy do udziału w misji Kościoła, co w przypadku świeckich 
dotyczy przede wszystkim chrześcijańskiego życia na co dzień.

W trosce o poprawę jakości homilii Benedykt XVI zlecił przygoto-
wanie Dyrektorium homiletycznego. Ma ono być pomocą dla duszpaste-
rzy. Głosiciele słowa Bożego, zdaniem Benedykta XVI, powinni „ze 
szczególną dbałością przygotowywać” zarówno swoje homilie, jak 
też siebie samych. Przy czym zachęta do przygotowywania dotyczy 
nie tylko homilii niedzielnych i świątecznych, ale także „krótkich re-
fleksji” w ciągu tygodnia podczas Mszy Świętych odprawianych z lu-
dem. Z kolei przygotowanie samych homilistów do posługi głoszenia 
obejmuje zarówno etap „na medytacji i modlitwie”, jak też codzienne 
życie. W tym kontekście papież Benedykt XVI przypomniał bowiem 
wymowne słowa św. Hieronima o tym, że „przepowiadaniu powinno 
towarzyszyć świadectwo własnego życia: «Twoje czyny niech nie za-
dają 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 wypadku kapłana Chrystusowego umysł 
i słowo muszą się zgadzać»”42.

Nauczanie papieża Benedykta XVI jest najbardziej komplek-
sowe. Podobnie jak Paweł VI, zwraca on uwagę na to, by homilia 
szła w parze ze świadectwem życia głosiciela. Pomocą w wypeł-
nieniu nie tyle roli nauczyciela, co świadka przemawiającego 
„z przekonaniem i pasją”, ma służyć przygotowanie na modlitwie 
i medytacji43. Z kolei, podobnie jak Jan Paweł II, Benedykt XVI 
zauważa dydaktyczne i katechetyczne walory homilii. Jego zasad-

41 Por. KL 56; zob. H. Sławiński, Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna jako 
jeden akt liturgiczny, „Przegląd Homiletyczny” 11 (2007), s. 19–32.

42 VD 60; cytat wewnętrzny: św. Hieronim, Epistula 52, 7: CSEL 54, 
426–427.

43 VD 59.
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niczy wkład polega jednak na podkreśleniu jej sakramentalności 
i dynamiki w liturgii. Zdaniem Benedykta XVI, homilia uaktu-
alnia słowo Boże i zwiększa skuteczność jego oddziaływania na 
codzienne życie wierzących.

Formalne wskazania Benedykta XVI na temat homilii doty-
czą częstotliwości jej głoszenia. Papież zachęcił biskupów, pre-
zbiterów i diakonów do przedstawiania, o ile to tylko możliwe, 
krótkich, dostosowanych do sytuacji refleksji podczas codziennej 
Mszy Świętej sprawowanej z udziałem wiernych w celu zwiększe-
nia owocności słowa Bożego w życiu wierzących. 

1.2.4.  Nauczanie Franciszka o homili i

Najobszerniejsza wypowiedź papieża Franciszka na temat homilii 
znalazła się w adhortacji Evangelii gaudium z 24 listopada 2013 roku, 
będącej owocem synodu na temat ewangelizacji (7–28 październi-
ka 2012). W żadnym wcześniejszym dokumencie papieskim kwe-
stia homilii nie została poddana tak wnikliwej eksploracji, jak w tym 
dokumencie. Samej homilii papież poświęcił dziesięć artykułów do-
kumentu (135–144), a ponadto kolejnych piętnaście przygotowaniu 
homilii (145–159)44. 

Mówiąc o homilii, papież Franciszek ukazuje ją jako kontynu-
ację posługi słowa Chrystusa i apostołów oraz jako przemawianie 
Boga do ludzi przez posługę homilisty45. Franciszek nie przytacza 
definicji za żadnym wcześniejszym dokumentem Stolicy Apostol-
skiej. Posługuje się językiem odwołującym się do doświadczenia 
i opisuje homilię jako dialog, chociaż nie nawiązuje bezpośrednio 
do greckiej etymologii tego terminu: „Homilia jest nie tyle oka-
zją do medytacji i katechezy, co raczej dialogiem między Bogiem 

44 Zostały one zamieszczone w rozdziale trzecim adhortacji zatytułowa-
nym Głoszenie Ewangelii (110–175). W rozdziale tym omawiane są nastę-
pujące zagadnienia: 1. Cały Lud Boży głosi Ewangelię (111–134); 2. Homilia 
(135–144); 3. Przygotowanie przepowiadania słowa (145–159) oraz 4. Ewan-
gelizacja dla pogłębienia kerygmy (160–175).

45 Por. EG 136.
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a Jego ludem”46. Jest to dialog, który ogłasza prawdy o zbawie-
niu i powiązane z nimi zobowiązania47, „dialog Pana ze swoim 
ludem”48, w którym objawia On swoje misterium. Franciszek 
rozwija zatem myśl o homilii jako dialogu zawartą przez Jana 
Pawła II w liście apostolskim Dies Domini49.

W dialogu tym jest miejsce na udostępnienie wzniosłego i wy-
magającego nauczania50, jakkolwiek dialog ów jest czymś więcej 
niż sam przekaz prawdy. Jest on wzajemnym obdarzeniem się do-
brem i miłością podczas radosnego spotkania osób; jest wzajem-
nym obdarowywaniem się sobą51. Jest to komunikacja „między 
sercami […], która powinna mieć charakter niemal sakramen-
talny”52. Franciszek rozwija temat homilii jako komunikacji serc, 
w której uczestniczą: Chrystus, wierni i głosiciel:

Kaznodzieja ma piękną i trudną misję zjednoczenia kochających 
się serc: serca Pana i serc Jego ludu. Dialog między Bogiem i Jego 
ludem jeszcze bardziej umacnia przymierze między nimi oraz 
pogłębia więź miłości. W czasie homilii serca wiernych milkną 
i pozwalają, żeby On mówił. Pan i Jego lud na tysiąc sposobów 
rozmawiają ze sobą bezpośrednio, bez pośredników. Jednakże 
podczas homilii chcą, by ktoś stał się narzędziem i wyraził uczu
cia w taki sposób, aby następnie każdy mógł dokonać wyboru, jak 
kontynuować rozmowę. Słowo jest istotnie pośrednikiem i wy
maga nie tylko dwóch prowadzących dialog, ale także kaznodziei, 
który je przedstawi jako takie, przekonany, że „nie głosimy [...] 
siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi 
wasze przez Jezusa” (2 Kor 4, 5)53.

46 Tamże 137.
47 Por. tamże.
48 Tamże 140.
49 Por. tamże 141; Jan Paweł II, Dies Domini 41; zob. A. Cygański, Dialo-

giczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II, Kraków 2018.
50 Por. EG 141.
51 Por. tamże 142.
52 Tamże.
53 Tamże 143. Można tu dostrzec nawiązanie do myśli św. Augusty-

na (por. T. Mrowiec, Posługa słowa drogą zamieszkania Boga w człowieku. Stu-
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Opisując homilię, Franciszek korzysta z ulubionego przez sie-
bie obrazu matki. Porównuje dialog w homilii do tego, co się 
dzieje podczas spotkania matki i dziecka. W dialogu kochają-
cych się wzajemnie osób jest miejsce na mówienie i słuchanie. 
Interlokutorzy uczą się czegoś od siebie nawzajem54. Franciszek 
sugeruje, że Duch Święty, który natchnął autorów ksiąg biblij-
nych, obecnie nadal działa, tak pośród wierzących w Chrystusa, 
jak i w głosicielu, umożliwiając mu odkrycie tego, co i jak głosić: 

Duch, który inspirował Ewangelie i działa w Ludzie Bożym, in
spiruje również, jak powinno się wsłuchiwać w wiarę ludu i jak 
powinno się głosić słowo w każdej Eucharystii. Stąd przepowia
danie chrześcijańskie znajduje w sercu kultury ludu źródło wody 
żywej, zarówno żeby wiedzieć, co należy powiedzieć, jak i znaleźć 
właściwy sposób, by to powiedzieć55. 

Toteż homilia jest ważnym kryterium oceny bliskości duszpa-
sterza do wiernych oraz jego zdolności komunikacyjnych56.

Według Franciszka niezwykle ważne jest „powiązanie prze-
słania tekstu biblijnego z ludzką sytuacją, z tym, czym ludzie 
żyją”57, co ma umożliwić kontemplacja ludu Bożego, tak jak 
i słowa Bożego. Potrzebna jest do tego wrażliwość duchowa po-
zwalająca odczytywać Boże wezwanie w określonej sytuacji hi-
storycznej58.

Homilia, jak podkreśla Franciszek, stanowi szczególny rodzaj 
przepowiadania z tej racji, że jest przepowiadaniem słowa w ra-

dium Homilii św. Augustyna na Ewangelie i Pierwszy List św. Jana, Kraków 2006, 
s. 28–29) oraz Johna Henry’ego Newmana, który określał przepowiadanie 
jako spotkanie serc: Cor ad cor loquitur (por. K. Panuś, Zarys historii kazno-
dziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, 
Kraków 1999, s. 368).

54 Por. EG 139.
55 Tamże.
56 Por. tamże 135.
57 Tamże 154.
58 Por. tamże.



47

mach celebracji liturgicznej59. Z tego też powodu jako „najwyższy 
moment dialogu Boga ze swoim ludem, poprzedzający sakra-
mentalną komunię”60, przewyższa ona jakąkolwiek katechezę. 
Homilia jest także aktem liturgicznym: uświęcającym i kultycz-
nym. Franciszek zauważa bowiem: „Gdy przepowiadanie urzeczy-
wistnia się w kontekście liturgii, jest włączone jako część ofiary 
przekazywanej Ojcu i jako pośrednictwo łaski, którą Chrystus 
rozlewa w celebracji”. Kontekst liturgiczny domaga się, aby ho-
milia prowadziła całe zgromadzenie ku eucharystycznej komunii 
z Chrystusem61.

Opisując homilię jako dialog w kręgu macierzyńsko-kościel-
nym, Franciszek podał kilka formalnych wskazań dotyczących 
jej głoszenia. Są nimi serdeczne relacje homilisty ze słuchaczami 
wyrażone przez „ciepło tonu jego głosu, spokojny styl jego zdań, 
radość jego gestów”62. Zaznaczył też, że homilia powinna być 
krótka, bo jako część liturgii, powinna respektować zarówno har-
monię pomiędzy jej częściami, jak też jej rytm63.

Na uwagę zasługuje to, że jedynym źródłem, do którego od-
wołuje się papież Franciszek w swym nauczaniu o homilii, jest 
list apostolski Jana Pawła II, Dies Domini 41. Natomiast, gdy nieco 
dalej podaje obszerne wskazania dotyczące jej przygotowania, 
czerpie najobficiej z adhortacji apostolskiej Pawła VI, Evange-
lii nuntiandi 33, 40, 43, 53, 65, 76, 78 (9 odnośników), następ-
nie z adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Pastores dabo vobis 
10, 25–26 (3 odnośniki) oraz powołuje się raz na fragment dzie-
ła św. Tomasza z Akwinu, Summa Theologiae II–II, q. 188, art. 6, 
określając głoszenie Słowa jako „przekazywanie innym owoców 
swojej kontemplacji”64.

59 Tamże 138.
60 Tamże 137; por. C. Foley, R.N. Fragomeni, dz. cyt., s. 26–38.
61 EG 138.
62 Por. tamże 140.
63 Por. tamże 138.
64 Tamże 150.
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Bardzo interesujące jest to, że od samego początku swego pon-
tyfikatu, czyli od 13 marca 2013 roku, Franciszek niemal codzien-
nie głosi homilie. Czyni to najczęściej w niewielkim zgromadze-
niu liturgicznym w kaplicy Domu św. Marty. Głosi tam krótkie 
homilie, zwykle w języku włoskim, który nie jest jego językiem 
ojczystym. Również z tego względu są one stosunkowo proste65. 
Franciszek będzie zapamiętany jako papież homilii. Myśli zawarte 
w słowach, które głosi podczas codziennych rozważań, znajdują 
potem wyraz w publikowanych dokumentach. Homilie Francisz-
ka stanowią systematyczne pouczenie słuchaczy na kanwie co-
dziennych czytań biblijnych. Najczęściej cytowane słowa papieża 
pochodzą właśnie z homilii, które stały się istotną częścią jego 
papieskiego nauczania. Według Alessandra De Carolisa, jedne-
go z redaktorów Radia Watykańskiego opracowujących relacje 
z homilii papieskich, „adhortacja Evangelii gaudium jest zbiorem 
homilii przekształconym w papieski dokument”66.

Znamienne jest i to, że codzienne homilie Franciszka nie są 
publikowane w całości, ponieważ nie są one „wtórnie mówione”, 
czyli wygłaszane na podstawie tekstu przygotowanego uprzednio 
na piśmie, ale spontanicznie, po modlitwie i przemyśleniach. 
Franciszek celowo wybrał formę ustną, która jest różna od pi-
sanej, ponieważ chce zachować element spontaniczności i bez-
pośredniości oraz nadać homiliom charakter niemal rodzinnego 
dialogu. Papież posługuje się w nim, jak to określił pisarz Vitto-
rio Sermonti, „dokładnością języka dzieci i bezczelnością języka 
wielkich poetów”67.

65 Por. H. Sławiński, rec. Gregory Heille, The Preaching of Pope Francis, Col-
legeville, MN, Liturgical Press 2015, 84 s., „Ateneum Kapłańskie” 641 (2016), 
z. 1, t. 166, s. 206–207; zob. G. Heille, The Preaching of Pope Francis, Colle-
geville, MN 2015.

66 Homilie w kaplicy Domu św. Marty. Z Alessandrem de Carolisem rozmawia 
Włodzimierz Rędzioch, „Niedziela Ogólnopolska” 15 (2015), s. 10–11.

67 Homilie papieża Franciszka nie są transmitowane na bieżąco, a opra-
cowanie ich syntezy powierzone jest pracownikom Radia Watykańskiego. 
Sztab ludzi – sekretarki spisujące teksty, technik dźwięku, reżyser kamerzysta 
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W pełnieniu swojej posługi każdorazowy biskup Rzymu, jako 
nauczyciel i pasterz odpowiedzialny za cały Kościół powszechny, 
korzysta ze wsparcia wielu instytucji. Najważniejszą jest Kuria 
Rzymska.

1.3. Dokumenty Kurii Rzymskiej na temat homilii

Kuria Rzymska to instytucja, która w imieniu papieża i jego au-
torytetem wykonuje rozmaite zadania w służbie Kościoła. Obej-
muje ona Papieski Sekretariat Stanu, Radę Publicznych Spraw 
Kościoła, kongregacje, trybunały oraz inne instytucje68. Mówiąc 
o dokumentach Kurii Rzymskiej mamy na myśli dokumenty wy-
dawane przede wszystkim przez kongregacje i inne instytucje 
służące papieżowi jako pasterzowi całego Kościoła powszechne-
go. Wśród tych dokumentów podejmujących zagadnienie homilii 
omówimy najpierw trzy z pięciu instrukcji o należytym wykony-
waniu soborowej konstytucji o liturgii; dwie pozostałe bowiem 
nie zajęły się homilią. Następnie omówimy, co na temat homilii 
orzekają wprowadzenia do mszału i lekcjonarza. Kolejną grupą 
dokumentów będą te, które dotyczą misterium Eucharystii, a po 
nich te, które odnoszą się do posług w Kościele oraz celebracji 
dla grup specjalnych. Na koniec zaś inne dokumenty, w których 
zamieszczone zostały szczegółowe zagadnienia dotyczące homilii. 

Dokumenty te wprost lub pośrednio dostarczyły materiału 
źródłowego, który posłużył do opracowania Dyrektorium homile-
tycznego. Ponieważ w dokumentach Stolicy Apostolskiej występu-
je wiele powtórzeń, będziemy się starali zwrócić uwagę jedynie 
na te elementy, które w omawianych kolejno tekstach wnoszą 

Watykańskiego Centrum Telewizyjnego (CTV) – przygotowuje materiał dla 
dziennikarzy Radia Watykańskiego, którzy, pozostając w ciągłym kontakcie 
z Sekretariatem Stanu, opracowują syntezę homilii Franciszka. „L’Osservato-
re Romano” przygotowuje własną syntezę homilii papieskich. Dziennikarze 
dziennika i radia konsultują się ze sobą tylko wtedy, gdy mają problemy ze 
zrozumieniem sensu jakichś zdań Franciszka – por. tamże, s. 10–11.

68 KPK, kan. 360.
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coś uzupełniającego do rozumienia homilii jako części liturgii. 
Niekiedy jednak powtórzenia są usprawiedliwione ze względu na 
inny kontekst, w jakim się pojawiają. 

1.3.1.   Homilia w  instrukcjach o należytym wykony-
waniu konstytucji  o  l iturgii

Już w trakcie obrad soborowych pojawiło się zapotrzebowanie 
na definicję homilii oraz na odpowiedź na pytanie o to, jak po-
godzić jej liturgiczną istotę z faktem, że dla większości katoli-
ków jest ona niemal jedyną okazją do wysłuchania wyjaśnień 
słowa Bożego oraz nauczania Kościoła. Pierwszą taką definicję 
homilii podała instrukcja Święta Kongregacji Obrzędów o nale-
żytym wykonywaniu Konstytucji o świętej liturgii Inter oecumenici 
(26 wrześ nia 1964):

Przez homilię głoszoną w oparciu o święty tekst rozumie się 
wyjaśnienie albo jakiegoś aspektu czytań Pisma św., ewentual
nie innego tekstu z części stałych lub własnych Mszy św. z dnia, 
uwzględniając czy to czczoną tajemnicę, czy szczególne potrze
by słuchaczy. Jeżeli w pewnych okresach są dostarczane tematy 
kazań, które winno się głosić w czasie Mszy św., należy zacho
wać przynajmniej wewnętrzną ich łączność z głównymi okresa
mi i świętami roku liturgicznego, czyli z tajemnicą Odkupienia. 
Homilia bowiem jest częścią liturgii dnia69.

Instrukcja Inter oecumenici podkreśliła związek homilii z cele-
browanym misterium zbawienia. O ile bowiem sam sobór nie 
zawęził źródeł homilii do tekstów Mszy Świętej z dnia, zrobiła to 
omawiana instrukcja, która dobitnie stwierdziła, że homilia jest 
częścią liturgii dnia70. 

Zadaniem homilii, według tej instrukcji, jest wyjaśnienie tek-
stów biblijnych bądź liturgicznych z uwzględnieniem celebro-

69 Inter oecumenici 54–55.
70 Por. J. Burke , T.P. Doyle, dz. cyt., s. 230–234.
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wanego misterium bądź szczególnych potrzeb słuchaczy. Innymi 
słowy, wyjaśniająco-pouczająca rola homilii polega na wskazaniu 
aktualnego znaczenia świętych tekstów. Wymieniona wrażli-
wość na potrzeby słuchaczy będzie już od tej pory regularnie po-
wracać w kolejnych dokumentach Stolicy Apostolskiej na temat 
homilii71. 

Wzmianka o możliwości głoszenia kazań tematycznych pod-
czas Mszy Świętej zwraca uwagę na konieczność ich ścisłego 
związku (intimus nexus) z głównymi okresami i świętami roku 
liturgicznego, czyli z Misterium Odkupienia. Poza tym uznano, że 
owe ewentualne kazania tematyczne mogłyby być prezentowane 
jedynie okresowo, a nie permanentnie. Oznacza to, że powinny 
stanowić raczej wyjątek niż regułę72.

W instrukcji Inter oecumenici podjęte zostało także zagadnienie 
głoszenia homilii w niedziele i święta podczas nabożeństwa sło-
wa Bożego odprawianego pod nieobecność kapłana. Zaznaczono, 
iż jest to czynność prezydencjalna; jeśli zgromadzeniu przewod-
niczy diakon, głosi homilię, a jeśli osoba świecka – odczytuje 
homilię wskazaną przez biskupa lub proboszcza73. 

71 Doctrina et exemplo 35; Liturgicae instaurationes 2a; OME 15; J.A. Jung-
mann, Constitution on the Sacred Liturgy, [w:] Commentary on the Documents of 
Vatican II, ed. H. Vorgrimler, vol. 1, trans. L. Adolphus, K. Smyth, R. Stra-
chan, New York 1967, s. 38; T.H. Sieg, Models of Preaching, „Worship” 
59 (1985), nr 3, s. 223.

72 Por. J.A. Jungmann, Constitution on the Sacred Liturgy, s. 38.
73 „W miejscowościach pozbawionych kapłana, gdzie nie ma możliwości 

celebrowania Mszy św. w dni niedzielne i święta nakazane, należy urządzić 
nabożeństwa słowa Bożego, stosując się do uznania miejscowego ordyna-
riusza, pod kierunkiem diakona lub nawet człowieka świeckiego, któremu 
to będzie powierzone. […] w języku ojczystym należy odczytać epistołę i 
Ewangelię ze Mszy danego dnia, wtrącając śpiewy, zwłaszcza wyjęte z psal-
mów; przewodniczący, jeżeli jest diakonem, niech wygłosi homilię, jeżeli 
zaś nie jest diakonem, niech odczyta homilię wyznaczoną przez biskupa czy 
też proboszcza, a całe celebrowanie niech się zakończy modlitwą wspólną, 
czyli modlitwą wiernych i modlitwą Pańską”.
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Trzecia instrukcja do konstytucji o liturgii Liturgicae instaurationes 
(5 września 1970)74 zwróciła wprost uwagę na to, że homilia po-
winna uwzględnić mentalność słuchaczy i dostosować wyjaśnienia 
słowa Bożego do ich zdolności rozumienia75. Chodzi tu więc nie 
tylko o potrzeby słuchaczy, ale raczej ich sposób myślenia76.

Z kolei piąta instrukcja wykonawcza do konstytucji o liturgii 
Liturgiam authenticam (28 marca 2001) podjęła zagadnienia do-
tyczące języka liturgii, a więc i homilii. Popiera ona stosowanie 
w liturgii języków, którymi ludzie posługują się w życiu codzien-
nym. Zauważa też, że języki, które nie zostały wprowadzone do 
liturgii, mogą być zastosowane okazjonalnie w częściach homilii, 
o ile posługują się nimi uczestnicy celebracji. Ważne jest przy 
tym unikanie podziału wiernych na małe grupy, co szkodziłoby 
jedności77. Homiliści powinni zatem używać takiego języka, który 
jednoczy, a nie dzieli wiernych. Powinni też pamiętać, że kształ-
tują oni język słuchaczy. Wzorca języka godnego do zastosowania 
w homilii wciąż należy upatrywać w literaturze uznawanej za 
klasyczną78.

Język homilii powinien odpowiadać godności i pięknu litur-
gii. Może zachowywać styl sakralny, odbiegający nawet nieco od 
języka codziennego79. Powinien natomiast stronić od modnych 
wyrażeń i „powiedzeń właściwych dla reklamy albo oddających 
zamysły i projekty polityczne czy ideologiczne”80. Poza tym język 
homilii powinien być inkluzywny81.

74 „Celem homilii jest wyjaśnienie wiernym głoszonego słowa Bożego 
z zastosowaniem go do dzisiejszego sposobu myślenia. Ma ją głosić kapłan; 
wierni zaś powinni wstrzymywać się od wygłaszania uwag, od dialogów 
i tym podobnych rzeczy” – Liturgicae instaurationes 2a.

75 Por. KDK 44; S.V. DeLeers, Written Text Becomes Living Word. The Vision, 
Collegeville, MN 2004, s. 21–22.

76 Por. Inter oecumenici 54; Liturgicae instaurationes 2a.
77 Liturgiam authenticam 14; por. tamże 10, 12–13.
78 Por. tamże 14, 31–32.
79 Por. tamże 27; Varietates legitimae 39.
80 Liturgiam authenticam 32; por. tamże 25, 27.
81 Por. tamże 27–33.
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To całkiem nowe zagadnienie wiąże się ze sprawiedliwością 
społeczną. Według instrukcji Liturgiam authenticam należy zarów-
no w homilii, jak i w katechezie, tak prezentować teksty litur-
giczne, aby uwydatniać godność i równość ludzi: „Powinnością 
katechetów oraz tego, kto wygłasza homilię, jest też przekazywa-
nie prawidłowej interpretacji tekstów, wolnej od jakichkolwiek 
niesprawiedliwych uprzedzeń i dyskryminacji osób, narodów, 
kondycji społecznej, pochodzenia lub innych zastrzeżeń, których 
teksty świętej liturgii nie zawierają”82. Należy wystrzegać się za-
tem jakichkolwiek uprzedzeń wobec ludzi o innej religii czy wy-
znaniu, pochodzeniu etnicznym czy społecznym, o odmiennych 
poglądach politycznych czy światopoglądowych. Należy uszano-
wać w homilii godność każdej osoby. 

Wskazania instrukcji Liturgiam authenticam domagają się, by 
w odniesieniu do Boga stosowane były nazwy tradycyjne. Pozwa-
lają one uniknąć trudności teologicznych i antropologicznych, 
jakie powstają przy nieuprawnionych zmianach języka tekstów 
świętych. Ponadto analizowana instrukcja zauważa, że teksty 
liturgiczne ze swej natury przeznaczone są do ustnego wygłasza-
nia lub do ich słuchania podczas sprawowania liturgii83. Również 
język homilii powinien być językiem mówionym, który różni się 
od pisanego84. 

1.3.2.   Homilia we wprowadzeniu  
do mszału i   lekcjonarza

W okresie po Soborze Watykańskim II ukazały się trzy wydania 
wprowadzenia do Mszału rzymskiego85. Znalazł się tam opis homi-

82 Tamże 29; por. tamże 25, 27.
83 Por. tamże 59.
84 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe po-

szukiwanie wzajemnych relacji, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 
36 (2003), z. 1, s. 128–130.

85 Święta Kongregacja Obrzędów, Institutio Generalis Missale Romanum, Typis 
Polyglottis Vaticanis 1969; Editio typica altera – 1975, wyd. pol. Ogólne wprowa-
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lii, który nawiązuje do soborowej konstytucji Sacrosanctum conci-
lium oraz do instrukcji Inter oecumenici86. Przytoczymy go w całości 
za trzecim, czyli najnowszym, wydaniem Ogólnego wprowadzenia 
do Mszału rzymskiego z 2002 roku:

Homilia, będąca częścią liturgii, jest bardzo zalecana: stanowi 
bowiem pokarm konieczny do podtrzymania chrześcijańskiego 
życia. Winna być wyjaśnieniem jakiegoś aspektu czytań Pisma 
Świętego albo innego tekstu spośród stałych lub zmiennych czę
ści Mszy danego dnia, z uwzględnieniem zarówno obchodzonego 
misterium, jak i szczególnych potrzeb słuchaczy87. 

Nowością w tym wprowadzeniu jest uznanie, że homilia „jest 
bardzo zalecana jako nieodzowny czynnik zasilający życie chrze-
ścijańskie”88. Takie stwierdzenie porównuje ją do samego Pisma 
Świętego oraz do Komunii Świętej89. Życiodajne jest bowiem 
i słowo Boże, i Eucharystia. W jednej wypowiedzi sam Pan Jezus 
uznał, że życie wieczne przyjmuje się przez słuchanie z wiarą 
Jego słowa: „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie 
posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci prze-
szedł do życia” (J 5, 24). Innym zaś razem oznajmił, że życie 
wieczne jest dla ludzi dostępne w sakramentalnych znakach Ciała 

dzenie do Mszału rzymskiego, [w:] Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, 
s. 14–74; Editio typica tertia – 2002, wyd. pol. Ogólne wprowadzenie do Mszału 
rzymskiego z trzeciego wydania Mszału rzymskiego, Poznań 2004. O homilii trak-
tują następujące numery: OWMR 9, 21, 23, 33, 41–42, 61, 97, 165, 272, 338; 
NOWMR 13, 29, 43, 45, 55–56, 65–67, 136, 171, 213, 309, 360, 382, 391.

86 Por. KL 52; Inter oecumenici 54.
87 NOWMR 65. Opis ten nie uległ merytorycznym zmianom w stosun-

ku do opisu z wydania wcześniejszego: „Homilia stanowi część liturgii. Jest 
bardzo zalecana jako nieodzowny czynnik zasilający życie chrześcijańskie. 
Ma to być albo wykład ujmujący pewien aspekt czytań Pisma św. albo wy-
jaśnienie innego tekstu, zaczerpniętego z części stałych czy też własnych 
Mszy z dnia, z uwzględnieniem obchodzonego misterium bądź szczegól-
nych potrzeb słuchaczy” – OWMR 41.

88 OWMR 41; por. NOWMR 65.
89 Por. KO 21, 24; DK 4, 18.
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i Krwi Pańskiej: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). 
Chrześcijanin, który postępuje tak, jak uczy Mistrz, nosi w so-
bie zadatek życia wiecznego. Homilia jest ważnym pokarmem 
podtrzymującym to życie ukryte w Bogu, bo w niej rozbrzmiewa 
życiodajne słowo samego Chrystusa.

Trzecie wydanie Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego za-
wiera jeszcze w innym miejscu dopowiedzenie o tym, że homilia 
jest żywym wykładem słowa Bożego, który pogłębia jego pełniej-
sze rozumienie oraz skuteczność: „Chociaż bowiem słowo Boże 
zawarte w czytaniach Pisma Świętego zwraca się do wszystkich 
ludzi każdego czasu i jest dla nich zrozumiałe, jego pełniejsze ro-
zumienie i skuteczność pogłębiają się dzięki żywemu wykładowi, 
czyli homilii, która jest częścią czynności liturgicznej”90.

Określenie „żywy wykład” (expositio viva) pozwala interpre-
tować powyższą wypowiedź w tym sensie, że homilia jest czyn-
nością liturgiczną wypowiadaną za pomocą swobodnie dobiera-
nych słów, a nie odczytywaną z tekstów obrzędowych, co przed 
Soborem Watykańskim II budziło rozmaite kontrowersje aż po 
uznawanie homilii za przerywnik we Mszy Świętej91. Homilia 
głoszona językiem mówionym pozwala nawiązać kontakt ze słu-
chaczami. Jest bowiem wydarzeniem, w którym ważna jest nie 

90 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nowe Ogólne wprowa-
dzenia do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego (18 marca 2002), 
Poznań 2004, nr 29. Wypowiedź ta nawiązuje do KL 7, 33, 52; por. Paweł VI, 
Ecclesiam suam 91.

91 Z tego między innymi względu w okresie przed Soborem Watykań-
skim II homilia była traktowana jako element nienależący do liturgii. Po-
nieważ nie dało się jej ograniczyć rubrykami, utrwaliło się nawet prze-
konanie, że swobodne przepowiadanie słowa Bożego nie stanowi części, 
ale przerywnik w obwarowanej rubrykami liturgii. Sobór Watykański II 
zakończył ponadtysiącletni okres wątpliwości dotyczący miejsca swobodnie 
wypowiadanych słów w liturgii, a jednocześnie powrócił do tradycji patry-
stycznej – por. M. Kunzler, Leben in Christus. Eine Laienliturgik zur Einführung 
in die Mysterien des Gottesdienstes, Paderborn 1999, s. 348; R.F. McNamara, 
What Is a Homily?, HPR 79 (1979), nr 11–12, s. 44.
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tylko przygotowana treść, ale także spotkanie z wiernymi. Ter-
min „żywy wykład” suponuje także zaangażowanie i entuzjazm 
głosiciela92. Homilia jest najbardziej twórczym momentem Mszy 
Świętej, który z tego względu wymaga największego przygotowa-
nia ze strony homilisty.

Homilia sprawia „pełniejsze rozumienie i skuteczność” słowa 
Bożego i celebrowanych misteriów, dlatego że w niej dokonuje 
się aktualizacja słowa. Rémi Chéno opisał wydarzenie prokla-
macji słowa Bożego i jego wyjaśniania w homilii przez analogię 
do kenozy Chrystusa (por. Flp 2, 5–11). Wyjaśnia tę myśl w taki 
sposób: żywe słowo Boga zostało spisane; stało się więc martwą 
literą, podobnie jak Chrystus, który zamilkł w chwili śmierci na 
krzyżu. Ale jak po śmierci Chrystus został wskrzeszony przez 
Boga, tak za sprawą Ducha Świętego oraz ludzkiej proklamacji 
i wyjaśnienia słowo Boże ożywa na nowo93. Wspomniana sku-
teczność słowa Bożego wynika z obecności Chrystusa w wydarze-
niu, jakim jest homilia. Jej głosiciel może powtórzyć za Mistrzem: 
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4, 21)94.

Wspomniane we wprowadzeniu „szczególne potrzeby słucha-
czy” dotyczą najistotniejszego pragnienia – pragnienia Boga, któ-
re tylko On sam może zaspokoić. Ponadto istotną potrzebą każ-
dego człowieka jest posiadanie sensu życia. Tkwi on nie w tym, 
co człowiek przeżywa, ale w odkryciu, że jest się kochanym i że 

92 Por. G. Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla 
kaznodziejów i homilistów, Kraków 2007, s. 111–114.

93 Por. R. Chéno, L’homélie, action liturgique de la communauté eucharistique, 
LMD 227 (2001), s. 14–15; DK 4; KKK 1099, 1101–1102.

94 Por. KL 7, 33; Jan Paweł II, Parafia i jej pasterz. Przemówienie do uczestników 
zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa (23 listopada 2001), nr 4; 
G. Siwek, Homilia szczególną formą przepowiadania, MH 188 (2000), s. 45; ten-
że, Skuteczność zbawcza homilii, „Polonia Sacra” 59 (2004), nr 15, s. 279–298; 
D. Lebrun, L’homélie redevenu acte liturgique?, LMD 177 (1989), s. 121–147; 
H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą, s. 64–67. Stefan Moysa (Słowo zbawie-
nia, Kraków 1974, s. 204) napisał wręcz: „homilia bardziej niż sama lektura 
Pisma św., jest słowem Bożym, wypowiedzianym do uczestników euchary-
stycznego zgromadzenia”.
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żyje się dla innych. Sensu życia nie da się „wytworzyć”; można 
go jedynie odkryć95. Oprócz fundamentalnych potrzeb słuchacze 
mają też potrzeby dotyczące ich aktualnego życia, które powinny 
być uwzględnione w homilii. Ważne jest, aby wiedzieli, że homi-
liście zależy na nich, a w homilii chodzi o ich sprawy.

Trzecie wydanie Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego 
z 2002 roku uwzględniło ponadto rozmaite doprecyzowania 
dotyczące kwestii głosiciela homilii. Na przykład stwierdzenie 
z pierwszego wydania z 1969 roku o tym, że „homilia zazwyczaj 
jest wygłaszana przez samego celebransa”, zostało skorygowane, 
bo wyraz „zazwyczaj” budził wątpliwości, czy świeccy też mogą 
głosić homilię96. W konsekwencji drugie wydanie wzorcowe 
z 1975 roku zawiera uzupełnienie: dodano wyraz sacerdote przed 
wyrazem celebrante, co doprecyzowało, że chodzi o celebrującego 
biskupa lub kapłana97. Nie wspomniano tu jeszcze o diakonie. 
Dopiero trzecie wydanie wzorcowe z 2002 roku, biorąc pod uwa-
gę rozwój nauki na temat głosiciela homilii, doprecyzowało: 

Homilię winien z zasady głosić kapłan celebrujący. Może on ją zle
cić kapłanowi koncelebrującemu lub niekiedy, zależnie od okolicz
ności, także diakonowi, nigdy zaś osobie świeckiej. W szczegól
nych przypadkach i ze słusznej przyczyny homilię może wygłosić 
także biskup lub prezbiter, który uczestniczy w celebracji, choć 
nie może koncelebrować98.

95 Por. R. Hajduk, Mea res agitur. Egzystencjalny aspekt przepowiadania homi-
lijnego, [w:] Homilia integralna, s. 53.

96 „Na wątpliwe stwierdzenie: Czy słowa: «Homilia zazwyczaj jest wygła-
szana przez samego celebransa» (OWMR 42) należy interpretować w tym 
sensie, że także ci, którzy nie są kapłanami ani diakonami, ale zwyczajnymi 
mężczyznami albo kobietami, którzy uczestniczą w świętej liturgii, mogą 
wygłaszać homilię, ojcowie Papieskiej Komisji do spraw Interpretacji De-
kretów Soboru Watykańskiego II odpowiadają negatywnie” – por. Papieska 
Komisja ds. Interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego, Responsio ad 
propositum dubium (11 stycznia 1971), AAS 63 (1971), s. 329.

97 OWMR 42.
98 NOWMR 66; zob. Ecclesiae de mysterio 3; H. Sławiński, Głosiciel homilii 

według współczesnych dokumentów Kościoła, [w:] W Panu złożyłem nadzieję. Księ-
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Obok mszału fundamentalne znaczenie dla homilii posiada 
Lekcjonarz mszalny. Obie księgi stanowią najistotniejsze źródła 
dla treści homilii, ale też zawierają opisy dotyczące jej natury. 
Pierwsze wprowadzenie do lekcjonarza nie wnosiło niczego do 
teorii homilii99. Natomiast Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do 
Lekcjonarza mszalnego z 1981 roku zamieściło bardzo obszerne 
podsumowanie tego, co znalazło się na jej temat we wcześniej-
szych dokumentach Stolicy Apostolskiej: 

Homilia, w której w ciągu roku liturgicznego na podstawie tekstu 
świętego wykłada się tajemnice wiary i zasady chrześcijańskie
go życia, stanowi część liturgii słowa; począwszy od ogło szenia 
Konstytucji liturgicznej Soboru Watykańskiego II często była ona 
zalecana, a w niektórych przypadkach jest nakazana. Homilia, 
którą z zasady winien wygłaszać przewodniczący zgromadze
nia, w sprawowaniu Mszy Świętej zmierza do tego, by głoszone 
słowo Boże wraz z liturgią eucharystyczną stawało się „prze
powiadaniem przedziwnych dzieł Bożych w historii zbawienia, 
czyli w misterium Chrystusa” (KL 35, 2). Albowiem paschalne 
misterium Chrystusa, głoszone w czytaniach i homilii, urzeczy
wistnia się przez ofiarę Mszy Świętej. Chrystus zaś jest zawsze 
obecny i działa w przepowiadaniu swojego Kościoła. Homilia 
więc, będąc wyjaśnieniem słowa Pisma Świętego, które zostało 
odczytane, czy też jakiegoś tekstu liturgicznego, winna prowadzić 
wspólnotę wiernych do czynnego sprawowania Eucharystii, tak 
„aby przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, 
który z wiarą przyjęli” (KL 10). Dzięki temu żywemu wykładowi 
zarówno odczytane słowo Boże, jak i liturgiczne obrzędy Kościoła 

ga pamiątkowa ku czci Biskupa Czesława Lewandowskiego w 80. rocznicę urodzin, 
red. R. Andrzejewski, A. Poniński, K. Rulka, L. Urbański, Włocławek 2002, 
s. 381–397; tenże, Liturgiczne przepowiadanie słowa Bożego jako jedno z naczel-
nych zadań posługi kapłańskiej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1 (2002), cz. 2, 
s. 158–171; tenże, Między ciągłością a zmianą, s. 66–67; R. Kantor, Prezbiter 
jako podmiot odpowiedzialny za przepowiadanie słowa Bożego w świetle obowiązu-
jącego magisterium Kościoła, RBL 65 (2012), nr 4, s. 311–326.

99 Por. Święta Kongregacja Obrzędów, Ordo lectionum Missae, „Notitiae” 5 
(1969), s. 240–255. We Wprowadzeniu do lekcjonarza mszalnego z 1969 roku 
homilia jest tylko wspomniana w nrze 9a.
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mogą osiągnąć większą skuteczność, jeżeli homilia jest prawdzi
wie owocem rozmyślania, jeśli jest dobrze przygotowana, niezbyt 
długa ani zbyt krótka i jeśli jest skierowana do wszystkich obec
nych, także do dzieci i ludzi niewykształconych100.

W opisie tym zauważono, że homilia jest niekiedy nakazana, 
a czasem tylko zalecana; że wykłada się w niej tajemnice wiary 
i zasady chrześcijań skiego życia na podstawie tekstu świętego 
i w ciągu roku liturgicznego. Jest ona żywym wykładem, który 
powinien prowadzić wiernych do czynnego udziału w misterium 
Chrystusa. Misterium to jest głoszone w czytaniach i homilii oraz 
urzeczywistniane w ofierze Mszy Świętej101. 

Według wprowadzenia do lekcjonarza homilia jako część li-
turgii ma za zadanie: ułatwić wiernym głębsze rozumienie i przy-
jęcie słowa Bożego, otworzyć ich dusze na dziękczynienie za 
wielkie dzieła Boże, podtrzymać wiarę obecnych w słowo, któ-
re w liturgii łączy się z sakramentem, oraz przygotować ich do 
owocnego przyjęcia Komunii Świętej, a następnie do podjęcia 
wymagań życia chrześ cijańskiego102. Na uwagę zasługuje ponadto 
przypomnienie wypowiedzi Pawła VI o tym, że Chrystus „jest 
zawsze obecny i działa w przepowiadaniu swojego Kościoła”103, 
dzięki któremu „zarówno odczytane słowo Boże, jak i liturgicz-
ne obrzędy Kościoła mogą osiągnąć większą skuteczność”, pod 
warunkiem że homilia stanowi owoc rozmyślania, jest dobrze 
przygotowana, niezbyt długa ani zbyt krótka i „skierowana do 
wszystkich obecnych, także do dzieci i ludzi niewykształcony-
ch”104. W miarę możności powinna ona łączyć się tematycznie 

100 WLM 24. Dyrektorium homiletyczne (nr 10) pominęło z tego cytatu 
fragment „począwszy od ogło szenia Konstytucji liturgicznej Soboru Wa-
tykańskiego II często była ona zalecana, a w niektórych przypadkach jest 
nakazana”. W nrze 9 jest bowiem już wzmianka o tym, że homilia „jest 
bardzo zalecana”.

101 WLM 24.
102 Tamże 38, 41.
103 Tamże 24; por. Paweł VI, Mysterium fidei 36.
104 WLM 24; por. CaT 48.
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z wprowadzeniem do modlitwy powszechnej105, a jednocześnie 
zdecydowanie różnić od krótkich ogłoszeń podawanych ludowi 
po modlitwie po komunii106.

Opis homilii w lekcjonarzu jest chronologicznie wcześniejszy, 
bo pochodzi z 1981 roku i nawiązuje w swej treści do drugiego 
wydania wprowadzenia do Mszału rzymskiego z 1975 roku. Nie 
różni się jednak merytorycznie od analogicznego opisu we wpro-
wadzeniu do trzeciego wydania mszału. Ponadto opis homilii 
w lekcjonarzu czerpie swą treść z soborowej konstytucji Sacrosanc-
tum concilium oraz z dokumentów papieża Pawła VI, to jest z ency-
kliki Mysterium fidei i adhortacji Evangelii nuntiandi, a także Dekretu 
o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes”, gdzie jest mowa o tym, 
że Chrystus jest obecny w przepowiadaniu swojego Kościoła. Na-
tomiast stwierdzenie dotyczące długości homilii zostało zaczerp-
nięte z adhortacji Jana Pawła II Catechesi tradendae107.

1.3.3.   Homilia w dokumentach dotyczących  
misterium Eucharysti i

Ważnymi dokumentami, w  których została podjęta kwestia 
homilii są dwie instrukcje o misterium Eucharystii: Eucharisti-
cum misterium (25 maja 1967)108 oraz Redemptionis sacramentum 
(25 marca 2004)109, a także okólnik Eucharistiae participationem 
(27 kwietnia 1973)110. Pierwsza z wymienionych instrukcji przy-

105 WLM 43.
106 Por. tamże 27; OWMR 139; por. H. Sławiński, Między ciągłością a zmia-

ną, s. 72–73.
107 OWMR 41–42; KL 6, 10, 35, 47; EN 43; Paweł VI, Mysterium fidei 36; 

DM 9; CaT 48.
108 EM (tekst polski: To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach 

Kościoła, oprac. J. Miazek, Warszawa 1987, s. 154–190).
109 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja 

o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z najświętszą Eucharystią 
„Redemptionis sacramentum” (25 marca 2004); tekst polski: Poznań 2004.

110 Święta Kongregacja Kultu Bożego, Okólnik skierowany do Przewodni-
czących Konferencji Biskupów na temat Modlitw Eucharystycznych „Eucharistiae 
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pomniała soborowe nauczanie o dwóch życiodajnych stołach, 
z których Kościół karmi się chlebem życia, czyli o stole słowa 
Bożego i stole Ciała Chrystusowego. W tym kontekście powin-
ność głoszenia homilii przez osoby wyświęcone została uzasad-
niona prawem wiernych do otrzymania pokarmu słowa Bożego, 
aby z wiarą mogli na nie odpowiedzieć i chętnie uczestniczyć 
w liturgii111. 

Natomiast instrukcja Redemptionis sacramentum aż w pięciu 
punktach (64–68) przypomina liturgiczną istotę homilii oraz dość 
szczegółowo wskazuje osoby uprawnione do jej głoszenia, to jest 
osoby wyświęcone uczestniczące w celebracji. Punkty 65–66 przy-
pominają zakaz dopuszczania świeckich do głoszenia homilii 
podczas celebracji eucharystycznej. Kolejny punkt wskazuje na 
biblijne i liturgiczne źródła homilii, jej treść, czyli wykład tajem-
nic wiary i zasad życia chrześcijańskiego, oraz komentarz do sta-
łych lub zmiennych tekstów Mszy Świętej albo innych obrzędów 
Kościoła, a także kontekst roku liturgicznego i wydarzenia życia. 
Zarówno wszelkie interpretacje Pisma Świętego, jak i wydarzeń 
życia powinny prowadzić do Chrystusa. Dokument dobitnie pod-
kreśla chrystocentryzm homilii112.

Ostatnim zagadnieniem podjętym w instrukcji w związku 
z homilią jest przypomnienie biskupom diecezjalnym, iż powinni 
się oni wykazać troską o jej głoszenie oraz odpowiednie przygo-

participationem” (27 kwietnia 1973); tekst polski: Okólnik na temat Modlitw 
eucharystycznych, [w:] To czyńcie na moją pamiątkę, s. 204–212.

111 Por. EM 10. „Lud ma prawo karmić się we Mszy św. zwiastowaniem 
i wyjaśnianiem słowa Bożego” – tamże 20; por. tamże 62; DK 4; S.V. DeLe-
ers, A Process for the Assessment of Liturgical Preaching Reflecting Official Roman 
Catholic Understanding of the Homily. Thesis Project Presented to the Faculty of the 
Aquinas Institute of Theology, Saint Louis, MO, Ann Arbor, MI 1996, s. 23–25; 
tenże, Written Text Becomes Living Word, s. 17–18; A. Mistrorigo, Dizionario 
Liturgico-Pastorale. Dai documenti del Concilio Vaticano II e dagli altri documenti 
ufficiali fino al 1977, Padova 1977, s. 1150.

112 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja 
o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z najświętszą Eucharystią 
„Redemptionis sacramentum” 67. 
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towanie swoich współpracowników do tej posługi113. Domaga się 
tego eksponowany przez Sobór Watykański II priorytet przepo-
wiadania słowa Bożego w posługiwaniu biskupów i prezbiterów.

Z kolei okólnik na temat modlitw eucharystycznych Euchari-
stiae participationem zawiera pewne wskazania praktyczne dotyczą-
ce integralności celebracji eucharystycznej. Doprecyzowuje, że 
natura zarezerwowanych celebransowi wprowadzeń do aktu po-
kuty i modlitwy Pańskiej „nie domaga się, by były wypowiedziane 
w dosłownej formie zaproponowanej w Mszale”114. Możliwe jest 
przystosowanie tych wezwań do sytuacji zgromadzenia. Jednakże 
zastrzeżono dobitnie, „aby się nie przemieniały w kazanie lub 
homilię”115.

W tej grupie dokumentów można wspomnieć jeszcze list okól-
ny Kongregacji Kultu Bożego Paschalis sollemnitatis (16 stycznia 
1988). Dotyczy on przygotowania i obchodzenia świąt paschal-
nych, które, jak sama Eucharystia, stanowią centrum życia Ko-
ścioła. List ten sugeruje, aby niedzielne homilie, na podstawie 
tekstów lekcjonarza, a zwłaszcza Ewangelii, podawały kateche-
tyczne pouczenia o misterium paschalnym, sakramentach, róż-
nych aspektach chrztu i o Bożym miłosierdziu116.

1.3.4.   Homilia w dokumentach dotyczących  
posług w Kościele

Ponieważ głoszenie homilii należy do podstawowych obowiąz-
ków biskupów i prezbiterów, a ponadto może być wykonywane 
przez diakonów, Stolica Apostolska podjęła ten temat w doku-
mentach dotyczących ich posług. Uwzględnienia tutaj domagają 

113 Por. tamże; KPK, kan. 386 § 1; H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą, 
s. 82–83.

114 OME 14.
115 Tamże. Punkt OME 15 poświęcony w całości homilii jedynie przypo-

mina, co we wcześniejszych dokumentach stwierdzono na jej temat.
116 Por. Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodze-

niu świąt paschalnych „Paschalis sollemnitatis” (16 stycznia 1988), 12.
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się przede wszystkim: instrukcja Ecclesiae imago (22 lutego 1973) 
i Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów. Apostolorum successores 
(22 lutego 2004), dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa 
Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty 
w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (19 marca 1999) oraz 
Instrukcja o niektórych aspektach dotyczących współpracy wiernych świec-
kich w ministerialnej posłudze kapłanów. Ecclesiae de mysterio (15 sierp-
nia 1997) przygotowana przez osiem dykasterii Kurii Rzymskiej.

Instrukcja na temat pasterskiej posługi biskupów Ecclesiae 
imago uznaje homilię za formę przepowiadania odpowiednią dla 
wspólnoty już zewangelizowanej117. Opisuje ją, za Sacrosanctum 
concilium 35, jako proklamację cudownych dzieł Boga, której ce-
lem jest pomoc wiernym w świadomym, czynnym i pobożnym 
celebrowaniu Eucharystii. Podkreśla przy tym priorytet homilii 
wśród innych form przepowiadania Kościoła118. Dla biskupa jest 
ona okazją do zaprezentowania wiernym, na kanwie liturgii dnia, 
pierwszorzędnych prawd wiary chrześcijańskiej, chyba że wzglę-
dy duszpasterskie sugerują coś innego119.

Analogiczny dokument Dyrektorium o pasterskiej posłudze bisku-
pów. Apostolorum successores podejmuje zagadnienie homilii przy 
omawianiu urzędu nauczania (munus docendi) biskupa diecezjal-
nego. Wśród form przepowiadania biskupa dokument wymienia 
na pierwszym miejscu homilię, następnie listy pasterskie, które 
można odczytywać w kościołach i kaplicach albo rozprowadzać 
w formie drukowanej, a na trzecim miejscu inne narzędzia, do 
których zalicza: artykuły w czasopismach, konferencje radiowe 
i telewizyjne lub wykłady o tematyce religijnej120. 

Podobnie jak Ecclesiae imago dyrektorium Apostolorum successores 
podkreśla, że jako część liturgii, która jest źródłem i szczytem ży-
cia Kościoła, homilia jest najwznioślejszą formą przepowiadania, 

117 EI 59; por. tamże 55–59; Ultimis temporibus II, I, 1b.
118 Por. EI 57, 59.
119 Por. tamże 59, 64.
120 Por. Apostolorum successores 122. 
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a w pewnym sensie zwieńczeniem wszystkich innych jego form121. 
Aby przedstawić wiernym całość prawd katolickich, biskup po-
winien planować swoje homilie. Gdy zaś chodzi o obowiązek ich 
głoszenia, dotyczy on wszystkich Mszy Świętych odprawianych 
z udziałem wiernych w niedziele i święta nakazane oraz podczas 
mszy obrzędowych. Ponadto zalecana jest krótka codzienna ho-
milia w dni Adwentu, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, 
aby paschalne misterium Chrystusa uobecnione w Eucharystii 
było zawsze przeżywane w żywą wiarą i pobożnością122. Biskup 
jako autentyczny nauczyciel, w przypadku braku prezbiterów lub 
diakonów, może zaprosić przygotowane osoby świeckie do prze-
powiadania słowa Bożego, ale nie może im powierzyć głoszenia 
homilii podczas Mszy Świętej123. Homilia taka jest zarezerwowa-
na dla kapłana lub diakona124.

Kolejną grupę stanowią dokumenty o formacji do kapłaństwa. 
Zwracają one uwagę na konieczność przygotowania kandydatów 
do posługi duszpasterskiej i w tym kontekście jest w nich mowa 
o należytym przygotowaniu do głoszenia homilii125. Podobnie 
pisma na temat posługi kapłańskiej wskazują na potrzebę ciągłej 
ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej formacji ducho-
wieństwa, aby mogło ono w swoich homiliach odpowiadać sło-
wem Bożym na wyzwania współczesności, uwzględniając ciągły 
rozwój ludzkiej kultury i to, co nurtuje słuchaczy126. Szczególnie 

121 Por. tamże 122a.
122 Por. tamże 125.
123 Por. tamże 112.
124 Por. tamże 124.
125 Doctrina et exemplo; Święta Kongregacja Wychowania Katolickie-

go, Instructio de institutione liturgica in seminariis „In ecclesiasticam futurorum” 
(3 czerwca 1979), 58; Kongregacja ds. Duchowieństwa, Okólnik skierowany 
do Przewodniczących Konferencji Biskupów „Inter ea” (4 listopada 1969), 5; 
Święta Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego, Podstawowy plan forma-
cji kapłańskiej „In Synodo Episcopali” (6 stycznia 1970), 78, 94, 98.

126 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Okólnik skierowany do Przewodniczą-
cych Konferencji Biskupów „Inter ea” 5, 11; Kongregacja ds. Duchowieństwa, 
Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów „Tota Ecclesia” (31 marca 1994), 45–46.
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godny zauważenia jest dokument Kongregacji ds. Duchowień-
stwa Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspól-
noty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (19 marca 1999). 
Domaga się on, aby głoszenie słowa było realizowane z możliwie 
najwyższą ludzką perfekcją i profesjonalizmem. Albowiem ho-
milia może rozpalić sumienia ochrzczonych tylko wtedy, gdy nie 
będzie improwizowana, ale dobrze przygotowana na podstawie 
Pisma Świętego, dzieł ojców Kościoła i uznanych teologów po-
magających w zgłębieniu objawionego słowa. Ważne jest też, by 
uwzględniała ona rok liturgiczny i sprawy dotyczące ludzi127.

Obok biskupów i prezbiterów głosicielami homilii mogą być 
diakoni. Przypomina o tym dyrektorium o ich życiu i posłudze 
Diaconatus originem (22 lutego 1998), które poleca im okazywanie 
wielkiej troski o homilię128.

Wraz z osobami wyświęconymi posługę głoszenia słowa Boże-
go mogą podejmować osoby świeckie. Nie mogą one jednak głosić 
homilii podczas celebracji eucharystycznej. Instrukcja Ecclesiae de 
mysterio przypomniała, że jakiekolwiek wcześniejsze pozwolenia 
zostały odwołane przez kan. 767 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego129. 
W żadnym przypadku nie można powierzać głoszenia homilii ka-
płanom i diakonom, „którzy utracili stan duchowny lub porzucili 
sprawowanie posługi kapłańskiej”130.

127 KGS II, 2, s. 37; por. tamże, s. 32–36.
128 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu diako-

nów stałych „Diaconatus originem” (22 lutego 1998), 24–25.
129 Ecclesiae de mysterio 3 § 1. Przez wiele lat od Soboru Watykańskie-

go II Stolica Apostolska nie zmieniła swojego stanowiska co do głoszenia 
homilii przez świeckich podczas celebracji niedzielnej sprawowanej pod 
nieobecność kapłana. Podobnie jak instrukcja Inter oecumenici (nr 37), tak 
też Dyrektorium o celebracji niedzielnej pod nieobecność kapłana „Christi Ecclesia” 
(nr 43) podkreśla, że jeśli celebracji przewodniczy diakon, wówczas on 
głosi homilię, a jeśli osoba niewyświęcona – odczytuje homilię wskazaną 
przez proboszcza.

130 Ecclesiae de mysterio 3 § 5; por. Święta Kongregacja Nauki Wiary, Lit-
tera circularis de restitutione Ordinatorum ad statum laicalem „Antequam causam 
reductionis” (13 stycznia 1971), VI, 4b, AAS 63 (1971), s. 308; Kongregacja 
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Poza dokładnym wyjaśnieniem tego, kto może głosić homi-
lię, instrukcja Ecclesiae de mysterio wspomina o możliwości wy-
korzystania podczas niej dialogu przez kapłana sprawującego 
Mszę Świętą. Zrobiono jednak zastrzeżenie, aby świeccy nie 
zastępowali wyświęconego szafarza w posłudze, która należy do 
niego131.

1.3.5.   Homilia w dokumentach o celebracjach  
dla grup specjalnych 

Ponieważ Sobór Watykański II dążył do ożywienia aktywności 
wiernych podczas celebracji liturgicznej, pojawiło się pytanie 
o to, na ile mogą oni dochodzić do głosu w trakcie homilii. Prak-
tyka taka miała miejsce w małych grupach specjalnych. Znajdo-
wali się zwolennicy tego, by umożliwić wiernym wypowiedze-
nia podczas liturgii krótkich przemyśleń. Instrukcja o Mszach 
Świętych dla grup specjalnych Actio pastoralis postanowiła 
jednak, że wierni mają się wstrzymać od wygłaszania uwag i od 
dialogów132.

Nieco później ukazało się Dyrektorium o Mszach św. z udziałem 
dzieci „Pueros baptizatos” (1 listopada 1973), dokument Kongre-
gacja Kultu Bożego, który znacząco wpisał się we współczesne 
dyskusje o homilii. Nowością wprowadzoną w nim było pozwo-
lenie na realny dialog z dziećmi podczas jej głoszenia133. Ponadto 
w trosce o dostosowanie homilii do mentalności słuchaczy dy-
rektorium to pozwoliło dorosłej osobie niemającej sakramentu 
święceń przemawiać do dzieci po Ewangelii. Chodziło szczegól-

Nauki Wiary, Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis 
(14 października 1980), Normae substantiales, art. 5.

131 Ecclesiae de mysterio 3 § 2–3.
132 Actio pastoralis 6d; Liturgicae instaurationes 2a; por. A. Bugnini, The Re-

form of the Liturgy 1948–1975, trans. M. O’Connell, Collegeville, MN 1990, 
s. 432–435; T.H. Sieg, dz. cyt., s. 223.

133 „Homilia skierowana do dzieci niekiedy będzie przechodzić w dialog 
z nimi, chyba, że lepiej jest, aby dzieci słuchały w milczeniu” – DMD 48.
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nie o pomoc wyświęconym duszpasterzom, którym niełatwo było 
dostosować się do mentalności najmłodszych134. Choć owo prze-
powiadanie nie zostało nazwane homilią, niemniej wspomniane 
pozwolenie zasugerowało interpretację, że troska o dostosowanie 
przepowiadania do słuchaczy jest ważniejsza niż zastrzeżenie 
homilii dla osoby wyświęconej. Interesujące jest to, że Kongre-
gacja Doktryny Wiary miała na ten temat inne zdanie niż Kon-
gregacja Kultu Bożego, niemniej papież Paweł VI zaaprobował 
dokument135.

Do wymienionych tu dokumentów Actio pastoralis i Pueros bap-
tizatos odwołało się Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjo-
narza mszalnego, wskazując, że należy głosić homilię także we 
Mszach Świętych z udziałem dzieci i małych grup specjalnych136.

134 „[…] nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden z dorosłych uczestników 
Mszy św. dla dzieci, za zgodą proboszcza lub rektora kościoła, przemówił 
do dzieci po Ewangelii, zwłaszcza jeśli kapłanowi trudno przychodzi dosto-
sować się do mentalności dzieci” (łac. sacerdos difficulter tantum mentis 
habitui puerorum sese aptat) – tamże 24.

135 W odpowiedzi na trzeci schemat przygotowywanego dokumentu 
z datą 1 grudnia 1972 roku Kongregacja Doktryny Wiary odpowiedziała 23 
marca 1973 roku, wskazując, iż świeccy mogą przemawiać do dzieci przed 
Mszą Świętą, a nie w momencie przewidzianym na homilię. Sekretariat 
Kongregacji Kultu Bożego nie uwzględnił tego komentarza i 3 maja 1973 
roku przekazał dokument papieżowi Pawłowi VI, który podpisał go 22 paź-
dziernika 1973 roku – por. A. Bugnini, dz. cyt., s. 444. Pozwolenie świeckim 
na głoszenie słowa Bożego we Mszy Świętej w momencie przewidzianym 
na homilię kolidowało z innymi wypowiedziami Magisterium Kościoła – 
por. Papieska Komisja ds. Interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego, 
Responsio ad propositum dubium (11 stycznia 1971), AAS 63 (1971), s. 329; 
Actio pastoralis 6d; OWMR 41–42, 165; Liturgicae instaurationes 2a. Po ośmiu 
latach pozwolenie świeckim na przemawianie po ewangelii podczas Mszy 
Świętej zostało cofnięte na mocy nauczania Jana Pawła II – por. CaT 48; 
KPK, kan. 767 § 1; KKKW, kan. 614 § 4; H. Sławiński, Między ciągłością 
a zmianą, s. 62. Szerzej na ten temat zob. tenże, Celebrans jako zwyczajny 
głosiciel homilii we Mszy świętej, AK 564 (2003), z. 2, s. 246–258.

136 WLM 25; zob. tamże, przyp. 52.
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1.3.6. Homilia w innych dokumentach Kurii Rzymskiej

Wśród innych dokumentów Kurii Rzymskiej podejmujących za-
gadnienie homilii warto wymienić dyrektoria katechetyczne, do-
kument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Pisma Świętego 
w Kościele (23 kwietnia 1993), a także Dyrektorium w sprawie reali-
zacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (25 marca 1993) wydane 
przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan oraz instrukcję 
Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Communio 
et progressio (23 maja 1971).

Wyjaśnianie słowa Bożego, będące jednym z najważniejszych 
zadań Kościoła, jest realizowane przez różne formy posługi sło-
wa, pierwsze zwiastowanie wiary, katechezę, homilię i poucze-
nie teologiczne. Relacje między nimi polegają na wzajemnej 
komplementarności. W praktyce duszpasterskiej te podstawo-
we formy posługi słowa uzupełniają się, przykładowo kateche-
za spełnia funkcję misyjną, a homilia, w zależności od okolicz-
ności, może dopełniać katechezę i spełniać funkcję inicjacji137. 
Na tę komplementarność wskazują szczególnie dyrektoria Sto-
licy Apostolskiej na temat katechizacji. A ponieważ centralnym 
tematem tych dokumentów jest katecheza, z tego względu li-
turgia i homilia są traktowane w relacji do jej uprzywilejowanego 
miejsca138.

137 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólne dyrektorium katechetyczne 
„Ad normam decreti” (11 kwietnia 1971), 17, AAS 64 (1972), s. 97–176; 
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji (15 sierp-
nia 1997), Poznań 1998, s. 51–52.

138 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólne dyrektorium katechetyczne 
„Ad normam decreti” 11, 13–14, 16, 115; Kongregacja ds. Duchowieństwa, 
Dyrektorium ogólne o katechizacji 48, 57, 207; zob. tamże 51–52, 70, 74, 260. 
Sam Katechizm Kościoła katolickiego 1074 stwierdza, że liturgia jest „uprzywi-
lejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego”. Podobnie uczył Jan Pa-
weł II w Catechesi tradendae 23: „Katecheza z natury swej jest związana 
z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramen-
tach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu 
przemiany człowieka”.
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Ważne dla homilii zagadnienia zostały podjęte przez Papie-
ską Komisję Biblijną w dokumencie Interpretacja Pisma Świętego 
w Kościele. Chodzi o aktualizację i inkulturację słowa Bożego. 
Aktualizacja oznacza ponowną lekturę tekstów Pisma Świętego 
i wskazanie na ich związek z bieżącą sytuacją ludu Bożego139. 
Inkulturacja zaś oznacza wewnętrzne przekształcenie tego, co 
wartościowe w kulturze, przez integrację z chrześcijaństwem, 
a zarazem stanowi zakorzenianie chrześcijaństwa w różnych kul-
turach140. Obydwie zasady: aktualizacji i inkulturacji powinny być 
respektowane w głoszeniu homilii. Jej zadaniem jest bowiem nie 
tyle egzegeza tekstów biblijnych, co raczej zaprezentowanie ich 
aktualnego sensu w celu umocnienia wiary słuchaczy, rozwoju 
ich życia chrześcijańskiego i ułatwienia spotkania z Chrystusem, 
który daje najpełniejsze zrozumienie Objawienia Bożego141.

Interesujące aspekty dotyczące homilii podejmuje dyrektorium 
ekumeniczne Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Precyzuje 
ono, że nie można powierzać głoszenia homilii w zgromadze-
niu eucharystycznym członkom innego Kościoła lub wspólnoty 
eklezjalnej, ponieważ musi być ono zgodne z doktryną Kościoła 
katolickiego142. Nawet biskup nie może udzielić takiego pozwo-
lenia143. Jeśli natomiast katolik zostanie poproszony przez gospo-
darza celebracji liturgicznej sprawowanej w innych Kościołach 
i wspólnotach eklezjalnych o to, by wygłosić homilię, może to 
uczynić144.

Oryginalne zagadnienie zostało podjęte przez Papieską Radę 
ds. Środków Społecznego Przekazu w instrukcji Communio et pro-

139 Por. IBE, s. 98–99.
140 Por. Jan Paweł II, Redemptoris missio 52.
141 Por. IBE, s. 108; H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą, s. 62.
142 Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realiza-

cji zasad i norm dotyczących ekumenizmu 134; por. KPK, kan. 767; KKKW, kan. 
671 § 40.

143 Por. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie 
realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu 133.

144 Por. tamże 118; por. H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą, s. 76.



gressio. Jest w niej mowa o tym, że kazania i homilie powinny być 
przystosowane do natury medium, za pomocą którego są trans-
mitowane, a ci, którzy przepowiadają za pośrednictwem środków 
społecznego przekazu, powinni być starannie dobierani spośród 
ludzi znających się na technice takiego przekazu145.

Podsumowując, należy zauważyć, że homilia przywrócona 
przez Sobór Watykański II doczekała się wielu wypowiedzi Urzę-
du Nauczycielskiego Kościoła. Krótkie zdania soborowe zainspi-
rowały papieży do kolejnych wypowiedzi doprecyzowujących, 
czym jest homilia i jaki jest jej cel. Wpływ na te wypowiedzi miał 
każdorazowy kontekst całego dokumentu, w jakim się znalazły. 
Paweł VI pisał o homilii w kontekście ewangelizacji. Jan Paweł II 
– raz w kontekście katechezy, a innym razem w kontekście świę-
towania niedzieli, co skutkowało wyróżnieniem nieco innych 
aspektów. Benedykt XVI pisał o homilii w kontekście Euchary-
stii i całej kościelnej posługi słowa, a Franciszek w kontekście 
głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Każdy z papieży 
podkreślał liturgiczną naturę homilii i przyznawał jej ważne zna-
czenie dla formowania wiernych. 

Oprócz papieży również różne dykasterie Kurii Rzymskiej wy-
powiedziały się na temat homilii. Okazją do tego były wyjaśnie-
nia dotyczące realizacji soborowej odnowy liturgii, misterium 
Eucharystii, posługi osób wyświęconych w Kościele, celebracji 
dla grup specjalnych, interpretacji Pisma Świętego, ekumenizmu 
oraz środków społecznego przekazu. Do wielu z tych dokumen-
tów nawiązywało Dyrektorium homiletyczne, któremu teraz poświę-
cimy uwagę.

145 „Sermones sacri et orationes congruere debent cum peculiari usur-
pati instrumenti natura. Ii autem, qui ad hoc obeundum destinabuntur 
officium, prudentissime et accuratissime deligentur, nec vero antequam 
debitam sibi scientiam usum consuetudinem comparaverint” – Papieska 
Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja „Communio et progressio” 
(23 maja 1971), 152.
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2. Nauczanie o homilii 
w Dyrektorium homiletycznym 

Próbą recepcji dotychczasowego nauczania Stolicy Apostolskiej 
na temat homilii jest Dyrektorium homiletyczne. Strukturę tego 
dokumentu tworzą: wprowadzenie, część pierwsza nosząca tytuł 
Homilia i jej kontekst liturgiczny oraz część druga zatytułowana Ars 
praedicandi, a także dwa dodatki: pierwszy pod tytułem Homilia 
a „Katechizm Kościoła katolickiego” i drugi zatytułowany Kościelne 
źródła posoborowe dotyczące przepowiadania.

Najistotniejsza dla nas jest tutaj pierwsza część Dyrektorium 
homiletycznego. W niej bowiem podjęte zostały zagadnienia, które 
omówimy poniżej, dotyczące natury homilii, jej głosiciela i od-
biorców, zasad interpretacji słowa Bożego w liturgii oraz bliższe 
i dalsze przygotowania homilii1. Natomiast druga część dyrek-
torium zatytułowana Ars praedicandi przedstawia metodę i treści, 
jakie głosiciel homilii powinien zawrzeć w swoim przepowiada-
niu. Podaje więc swego rodzaju klucze interpretacyjne głównie do 
tekstów świętych Mszy Świętej celebrowanej w niedziele i uro-
czystości w ciągu roku liturgicznego2. Teksty zawarte w drugiej 
części mogą służyć jako praktyczna ilustracja teorii zaprezento-
wanej w części pierwszej.

2.1. Natura homilii

Dążąc do wyjaśnienia natury i celu homilii, wprowadzenie do 
Dyrektorium homiletycznego wskazuje na perspektywę historyczną 
jako konieczny kontekst, w świetle którego należy podjąć reflek-

1 Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret, 
Prot. nr 531/14, [w:] DH, s. 6.

2 Por. tamże, s. 6–7.
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sję nad przepowiadaniem jako częścią liturgii. Zarówno katolicki 
ruch liturgiczny rozwijający się intensywnie od końca XIX wieku, 
jak też inicjatywy papieży z pierwszej połowy XX wieku przyczy-
niły się do ukształtowania wizji liturgii, którą przedstawił Sobór 
Watykański II. Owa odnowiona wizja wpłynęła z konieczności na 
odnowione pojmowanie homilii. W ciągu stuleci poprzedzających 
ostatni sobór była ona wprawdzie głoszona, ale była traktowana 
jako nauka moralna bądź doktrynalna głoszona podczas Mszy 
Świętej w niedziele i święta bez koniecznego związku z samą 
celebracją3.

Użyty w Dyrektorium homiletycznym termin „natura” jest wie-
loznaczny. Oznacza on między innymi „podstawowy element”, 
„istotę rzeczy”, czyli to, bez czego coś nie byłoby tym, czym 
jest4. Natura homilii oznacza zatem jej istotę. Mówiąc o natu-
rze homilii, Dyrektorium homiletyczne wskazuje na jej integralny 
związek z liturgią, czyli uprzywilejowany, liturgiczny kontekst, 

3 Por. DH 1. Dominico Sartore (The Homily, [w:] Handbook for Liturgical 
Studies, vol. 3: The Eucharist, ed. A.J. Chupungco, Collegeville, MN 1997, 
s. 193) jeszcze dokładniej opisuje problemy, na jakie natrafiało głosze-
nie homilii przed soborem, a nawet bezpośrednio po nim. Wynikały one 
z ówczesnej mentalności i praktyki duszpasterskiej. Tak zwane kazanie 
niedzielne było w wielu miejscach zbywane albo wręcz pomijane. W in-
nych przypadkach stawało się tak długie, że trwało przez całą Mszę Świętą 
celebrowaną w tym samym czasie przez innego kapłana. Czasem było 
wygłaszane po Mszy Świętej i pozostawało pozbawione niemal całkowi-
cie inspiracji liturgicznych. Zazwyczaj było rozumiane jako wyjaśnienie 
Ewangelii, ale często dotyczyło innych zagadnień, czasami wskazanych 
przez poszczególne diecezje albo przez teologów. Caeremoniale episcoporum 
z 1948 roku (Caeremoniale episcoporum. Editio tertia post typicam, Turin–Rome 
1948, s. 62) stwierdza, że kazanie (homilia) powinno być zazwyczaj na 
temat bieżącej Ewangelii; a jeśli miało by to być szczególne kazanie, należy 
je głosić nie podczas Mszy Świętej, ale po niej: „Sermo regullariter fiat de 
Evangelio currenti” – Caeremoniale episcoporum I, 22, 2; „Si vero habendus 
est sermo extraordinarius […] non debet infra Missam fieri, sed illa finita” 
– tamże I, 22, 5.

4 Por. S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum. C. Cieśliński 
i in., Warszawa 2004, s. 176; G. Vesey, P. Foulkes, Słownik encyklopedyczny. 
Filozofia, tłum. M. Iwanicki i in., Warszawa 1997, s. 224.
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na to, że homilia jest aktem liturgicznym i że ma znaczenie sa-
kramentalne, oraz podaje jej definicję i omawia dynamikę5. W tej 
kolejności omówimy wymienione kwestie.

2.1.1.  Homilia integralną częścią l iturgii

Według Dyrektorium homiletycznego właściwym punktem wyjścia 
do refleksji nad istotą homilii jako integralnej części liturgii albo, 
innymi słowy, nad uprzywilejowanym kontekstem homilii jest 
przypomnienie wystąpienia Jezusa Chrystusa w synagodze na-
zaretańskiej (por. Łk 4, 16–30), gdzie wziął on udział w nabo-
żeństwie. Po lekturze fragmentu Księgi proroka Izajasza oddał 
On zwój słudze i oznajmił: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli” (Łk 4, 21)6. Fragment ten wskazuje, że głosze-
nie słowa Bożego jest wydarzeniem zbawczym dokonującym się 
w zgromadzeniu liturgicznym.

Prawdą jest, że Bóg przemawia obecnie do ludzi na wiele róż-
nych sposobów, na przykład przez wydarzenia życia, lekturę Pi-
sma Świętego, a także w chwilach cichej modlitwy7. Jednakże, jak 
zauważa Benedykt XVI, uprzywilejowanym, choć nie jedynym, 
kontekstem, w którym Pan komunikuje się z wiernymi w te-
raźniejszości życia, jest liturgia; w niej Bóg „przemawia dziś do 
swego ludu”8. Dyrektorium homiletyczne uzasadnia owo uprzywile-
jowanie tym, że w liturgii „słyszymy słowo Boże jako część cele-
bracji osiągającej szczyt w ofiarnym oddaniu się Chrystusa wie-
kuistemu Ojcu. Katechizm głosi, że «Eucharystia tworzy Kościół» 
(KKK 1396), a zarazem że jest nieodłączna od słowa Bożego (por. 
KKK 1346)”9.

5 Por. DH 4, 5, 16, 25.
6 Por. tamże 4; por. tamże 5.
7 Por. tamże 4.
8 VD 52.
9 DH 4.
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Owo stwierdzenie Dyrektorium homiletycznego przypomina so-
borowe nauczanie o tym, że homilia jest częścią liturgii o ściśle 
określonym miejscu w strukturze celebracji liturgicznej10. Sobór 
Watykański II orzekł, że „dla uwydatnienia wewnętrznego związ-
ku między obrzędem i słowem w liturgii […] rubryki powinny 
wskazywać najodpowiedniejsze miejsce do kazania, stanowiącego 
część czynności liturgicznej”11. 

Dyrektorium homiletyczne nawiązuje do soborowego nauczania 
o tym, że liturgia słowa i liturgia eucharystyczna składające się 
na Mszę Świętą stanowią jeden akt kultu, a duszpasterze powin-
ni pomagać wiernym w odkrywaniu tej jedności i pouczać ich 
o obowiązku uczestniczenia w całym nabożeństwie12. Homilia po-
zostaje w służbie uwydatnienia związku między słowem a obrzę-
dem. Zgodnie z praktyką synagogalną i najstarszą chrześcijańską 
praktyką liturgiczną jest ona głoszona po lekturze fragmentów Pi-
sma Świętego: rozwija liturgię słowa i wprowadza w następujące 
po niej obrzędy. Takie miejsce odpowiada funkcji przypisywanej 
przepowiadaniu w obrębie celebracji. Jest ono pomostem między 
słowem biblijnym, które zostaje wyjaśnione i zaktualizowane dla 
konkretnego zgromadzenia wiernych, a akcją liturgiczną o miste-
ryjnym charakterze. Stanowi element integrujący celebrowane 
obrzędy i pomoc w zachowaniu ich jedności tematycznej. Zarów-
no czytania biblijne, jak i obrzędy dotyczą wielu aspektów wiary 
chrześcijańskiej. Homilia pozwala za każdym razem skupić uwagę 
słuchaczy na jednym z nich, odpowiednio do roku liturgicznego, 
sprawowanych obrzędów i potrzeb zgromadzenia. 

W strukturze Mszy Świętej zasadniczą część liturgii słowa sta-
nowią czytania z Pisma Świętego oraz śpiewy między czytaniami, 
a ich rozwinięciem i konkluzją są: homilia, wy znanie wiary i mo-
dlitwa powszechna, czyli modlitwa wiernych, po której następuje 
liturgia eucharystyczna. Mniej zasadniczą częścią liturgii słowa, 

10 Por. OWMR 33.
11 KL 35.
12 Por. tamże 56; DH 2.
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której jednak nie należy bagatelizować i pomijać, jest milczenie, 
którego natura zależy od momentu, w jakim występuje13.

Bezpośrednio po homilii powinna być zachowana krótka chwi-
la milczenia, służącego rozważeniu i akceptacji słowa Bożego oraz 
ułatwieniu dialogu między Bogiem i słuchaczami. Milczenie to, 
odbywające się pod tchnieniem Ducha Świętego, przygotowuje 
wiernych do odpowiedzi na usłyszane słowo Boże przez wyznanie 
wiary i modlitwę powszechną oraz eucharystyczne dziękczynie-
nie14. Milczenie nie powinno być zbyt długie, ponieważ zaciem-
niałoby rolę homilii jako przepowiadania opartego o teksty święte 
i wiodącego do dalszych obrzędów. Toteż według wprowadzenia 
do Mszału rzymskiego: „Zaleca się zachowanie po homilii krótkiej 
chwili milczenia”15. Dyrektorium homiletyczne przypomniało, co 
warto powtórzyć, że w chwilach cichej modlitwy Bóg przemawia 
do ludzi.

Liturgia respektuje logikę historii zbawienia, według której 
słuchanie słowa Bożego poprzedza wyznawanie wiary16. Podob-
nie jak wspólny chrzest, wyraża ono tożsamość zgromadzonych 
i stanowi warunek pełnego, owocnego uczestnictwa w liturgii. 
Zanim wierni wyznają wiarę, domaga się ona rozpalenia i wzmoc-
nienia przez proklamowane słowo Boże. Homilia zatem usposa-
bia do wyznania wiary i do modlitwy; jest przedłużeniem liturgii 
słowa i jej spoiwem z liturgią eucharystyczną. Ma udział w natu-

13 „Należy również zachować w odpowiednim czasie pełne czci milcze-
nie. Jego natura zależy od czasu, w jakim jest przewidziane w poszczegól-
nych obrzędach. W akcie pokuty i po wezwaniu do modlitwy wierni skupia-
ją się w sobie; po czytaniu lub homilii krótko rozważają to, co usłyszeli; po 
Komunii świętej zaś wychwalają Boga w sercu i modlą się do Niego. Godne 
pochwały jest zachowanie milczenia w kościele, w zakrystii i w przylega-
jących do niej pomieszczeniach już przed rozpoczęciem celebracji, aby 
wszyscy pobożnie i godnie przygotowali się do sprawowania świętych 
czynności” – NOWMR 45.

14 Por. tamże 56; OWMR 23; WLM 28; C.E. Miller, Ordained to Preach. 
A Theology and Practice of Preaching, New York 1992, s. 126.

15 NOWMR 66.
16 Por. tamże 55; OWMR 33; WLM 11.
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rze obydwu części Mszy Świętej, ponieważ jest jednocześnie pro-
klamacją słowa i jego celebracją. Uświadamia wiernym obecność 
i działanie Chrystusa i pomaga im wejść w komunię z Nim17. 
Związek ten jest tak ścisły, że nie można celebrować drugiej czę-
ści nabożeństwa bez pierwszej.

Podobnie jak homilia, również wyznanie wiary służy pod-
kreśleniu jedności misterium proklamowanego w liturgii słowa 
i urzeczywistnianego w liturgii eucharystycznej: 

Symbol, czyli wyznanie wiary, zmierza do tego, aby cały lud zgro
madzony dał odpowiedź na słowo Boże zwiastowane w czyta
niach Pisma Świętego i wyjaśnione w homilii oraz przez wypo
wiedzenie reguły wiary według formuły zatwierdzonej do użytku 
liturgicznego przypomniał sobie i uczcił wielkie misteria wiary 
przed rozpoczęciem ich celebracji w Eucharystii18.

Homilia poprzedza wyznanie wiary we Mszach Świętych od-
prawianych przez kapłana w niedziele i uroczystości bądź z okazji 
szczególnie uroczystych celebracji19. W święta natomiast i w dni 
powszednie bezpośrednio po homilii i chwili milczenia następuje 
modlitwa wiernych.

Modlitwy wstawiennicze zamykające liturgię słowa, a jeszcze wy
raziściej liturgia Eucharystii, która po nich następuje, są naszą 
odpowiedzią na słowo Boże: błagalną, wstawienniczą, dziękczyn
ną i pochwalną. Homilista powinien niekiedy bezpośrednio uwy
puklić owo integralne powiązanie, tak by Lud Boży mógł głębiej 
doświadczyć wewnętrznej dynamiki liturgii. […] wezwania wsta
wiennicze w modlitwie powszechnej mogą nawiązywać do czytań 
lub jakiejś kwestii poruszonej w homilii20.

17 Por. KL 56; WLM 24; DM 9; EN 43; L. Szewczyk, Evangelii gaudium o ho-
milii jako części liturgii, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014), nr 12, s. 21–33; 
zob. E. Sobieraj, dz. cyt., s. 180–181.

18 NOWMR 67.
19 Por. tamże 68.
20 DH 34.
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Dyrektorium homiletyczne wyraźnie zachęca duszpasterzy do 
przygotowywania homilii z myślą o integralności całej liturgii. 
Co więcej, ową integralność należy mieć na myśli podczas przy-
gotowania całej celebracji. Należy bowiem wykorzystać wszystkie 
interwencje dopuszczalne podczas Mszy Świętej, a także śpiewy, 
aby uwidocznić jej jedność. Związek poszczególnych części skła-
dających się na całą celebrację Mszy Świętej można wyrazić na 
wiele różnych sposobów. „Rola homilisty nie ogranicza się do 
samej homilii”21.

Nawiązując do Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, 
Dyrektorium homiletyczne przypomina możliwość uwypuklenia 
przez kapłana jedności celebracji liturgicznej przez wypowiedze-
nie krótkich komentarzy w czterech różnych momentach Mszy 
Świętej: po pozdrowieniu, przed liturgią słowa, przed modlitwą 
eucharystyczną i przed rozesłaniem. Trzeba to jednak czynić roz-
tropnie i bardzo powściągliwie22.

Innym sposobem podkreślenia integralności celebracji eucha-
rystycznej są prośby zawarte w obrzędzie pokuty. Zastosowanie 
trzeciej formy aktu pokuty pozwala już na początku Mszy Świętej 
nawiązać do czytań lub jakiejś kwestii, która zostanie omówiona 
w homilii. Ponadto homilia może być zintegrowana z pieśniami 
i antyfonami na wejście i na komunię, które są przewidziane 
w mszale dla każdej celebracji i prawie zawsze pochodzą z Pisma 
Świętego23. 

Niezwykle ważna jest uwaga Dyrektorium homiletycznego na te-
mat relacji homilii i przewidzianych wprowadzeń, które można 
formułować podczas Mszy Świętej: 

Na jedną mszę powinna przypadać tylko jedna homilia. Jeżeli 
kapłan zdecyduje się coś powiedzieć w którymś z owych momen

21 Tamże.
22 Tamże; por. NOWMR 31.
23 Hermeneutyczną rolę modlitwy po Komunii Świętej omawia dokład-

nie, podając przy tym przykłady, Stanisław Dyk w książce pt. Homilia. Droga 
do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce 2016, s. 123–126.
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tów, powinien sobie uprzednio przygotować jedno czy dwa zwię
złe zdania, które pomogą słuchającym odczuć jedność celebracji 
liturgicznej bez wyczerpujących objaśnień24.

2.1.2.  Homilia aktem liturgicznym

Dyrektorium homiletyczne uznaje homilię za akt liturgiczny. Ozna-
cza to, że należy traktować ją jako czynność bosko-ludzką, opus 
Dei i opus Ecclesiae, sacrum commercium – świętą wymianę, moment 
spotkania ludzi z Bogiem, moment, w którym Bóg uświęca ludzi, 
a Kościół odpowiada Bogu kultem publicznym25. Homilia jest 
czynnością uświęcającą, ponieważ Chrystus „jest zawsze obecny 
i działa w przepowiadaniu swojego Kościoła”26. Jest też czynno-
ścią kultyczną, ponieważ głoszenie słowa Bożego prowadzi do 
uwielbienia Boga w liturgii, a ponadto samo w sobie jest uwiel-
bieniem Pana.

Istotnym celem homilii, o czym często wspomina Dyrektorium 
homiletyczne, jest głoszenie paschalnego misterium Chrystusa oraz 
„doprowadzenie wspólnoty do ofiary eucharystycznej, w której 
uobecnia się tajemnica paschalna. Istotną wskazówką w tej mie-
rze jest słowo «dzisiaj»”27. Można dostrzec tu echo konstytucji 
soborowej Sacrosanctum concilium, w której homilia została okreś-
lona jako „zwiastowanie przedziwnych dzieł Bożych w dziejach 
zbawienia, czyli w misterium Chrystusowym, które zawsze jest 
w nas obecne i działa, zwłaszcza w obrzędach liturgicznych”28. 

24 DH 34.
25 L. Szewczyk, Homilia jako akt liturgiczny, „Anamnesis” 32 (2002), 

s. 104–110; A. Sorrentino, Celebracje liturgiczne. Sztuka przewodniczenia. Prak-
tyczne wskazówki dla kapłana, tłum. P. Cembrowicz, Kraków 2009, s. 38. 
Włoscy biskupi napisali, że liturgia „będąc dziełem Chrystusa i Kościoła, 
jest rzeczywistością, w której to, co boskie i to, co ludzkie wchodzi we wza-
jemny kontakt, aby to, co boskie zbawiło to, co jest ludzkie i to, co ludzkie 
nabyło wymiaru boskiego” – tamże, s. 40.

26 WLM 24.
27 Por. DH 116–117.
28 KL 35.
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Homilia jako akt liturgiczny przyczynia się do uświęcania wier-
nych29. Jest elementem dialogu liturgicznego, w którym Bóg do-
konuje uświęcenia i zbawienia człowieka, ten zaś z wdzięcznością 
we wspólnocie Kościoła odpowiada Bogu, wielbiąc Go. „W liturgii 
bowiem Bóg przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ciągu 
głosi Ewangelię, lud zaś odpowiada Bogu śpiewem i modlitwą”30.

Inicjatywa należy do Boga. Chrystus jest obecny w swoim 
słowie, On sam w nim przemawia i przez nie uświęca zgroma-
dzonych. Słowo to jest skuteczne dzięki mocy Ducha Święte-
go. Proklamacji słowa Bożego w liturgii towarzyszy w sposób 
nierozłączny wewnętrzne działanie Ducha Świętego w wiernych 
tworzących zgromadzenie liturgiczne. Dzięki Niemu słowo Boże 
działa w sercu tych słuchaczy, którzy przyjmują je z wiarą31.

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza mszalnego, 
z którego Dyrektorium homiletyczne zaczerpnęło opis homilii, wska-
zuje na istotne działanie Ducha Świętego w wydarzeniu głoszenia 
słowa Bożego: 

Aby jednak usłyszane słowo Boże mogło przynieść owoc w ser
cach, potrzebne jest działanie Ducha Świętego, którego natchnie
nie i pomoc sprawia, iż słowo Boże staje się podstawą czynności 
liturgicznej oraz normą i podtrzymaniem całego życia. Działanie 
Ducha Świętego nie tylko uprzedza każdą czynność liturgiczną, 
towarzyszy jej i przedłuża ją, lecz także zaszczepia w serce każ
dego z uczestników to, co podczas proklamacji słowa Bożego 
jest głoszone całemu zgromadzeniu wiernych, umacnia jedność 
wszystkich, podtrzymuje różnorodne dary łaski i dodaje siły do 
wypełnienia wielorakich zadań32.

29 „Soll die Homilie […] ein liturgischer Akt sein, dann zielt auch sie 
auf die Heiligung des Menschen ab” – J. Baumgartner, Verkündigung im Rah-
men der Liturgie, [w:] Handbuch zur Predigt, Hrsg. G. Schüepp, Zürich 1982, 
s. 436; por. KL 5–6; A. Schwarz, Jak pracować nad kazaniem, tłum. S. Kawecki 
i in., Warszawa 1993, s. 111.

30 KL 33.
31 VD 52.
32 WLM 9.
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Z tego względu zarówno proklamacja słowa Bożego, jak i jego 
wyjaśnianie w homilii umacniają wiarę uczestników liturgii i za-
pewniają obfitsze łaski. Toteż posoborowe nauczanie Kościoła, do 
którego nawiązuje Dyrektorium homiletyczne, tak mocno eksponu-
je homilię i zaleca ją „jako nieodzowny czynnik zasilający życie 
chrześcijańskie”33 albo jako „pokarm konieczny dla podtrzymania 
chrześcijańskiego życia”34.

W obecnym nauczaniu Kościoła miano stałego i nieodzow-
nego pokarmu dla życia chrześcijańskiego przypisywane jest nie 
tylko słowu Bożemu utrwalonemu w Piśmie Świętym, ale też 
zwiastowanemu w homilii. Słuszne jest więc stwierdzenie, iż 
słowo Boże, które w niej rozbrzmiewa, niesie zbawienie35.

Dyrektorium homiletyczne kilkakrotnie nawiązuje do wcześniej-
szych dokumentów Stolicy Apostolskiej, które uczą, że Kościół 
karmi się chlebem życia pochodzącym ze stołu słowa Bożego 
i Ciała Chrystusowego. W tym kontekście uczy, że homilia stano-
wi pokarm konieczny do podtrzymania chrześcijańskiego życia36, 
a homilista dzieli się z innymi pokarmem duchowym ukrytym 
w słowie37.

Bardzo interesującą, bo dokonaną w świetle misterium paschal-
nego, interpretację słowa Bożego jako niebiańskiego pokarmu Dy-
rektorium homiletyczne podaje w części Ars praedicandi, gdzie zamiesz-
czona jest analiza Ewangelii z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu:

Jezus oparł się pokusie diabła, który nakłaniał Go do zamiany ka
mieni w chleb, ale na koniec i w sposób całkiem dla ludzkiego 
umysłu niewyobrażalny zamienia w swoim zmartwychwstaniu 

33 OWMR 41; por. KL 33.
34 NOWMR 65; por. DH 9–11.
35 Por. KO 21; NOWMR 65; J. Gelineau, L’homélie. Forme plénière de la 

prédication, LMD 82 (1965), s. 29–42; A. Zuberbier, Homilia pomocą w przyj-
mowaniu słowa Bożego, WA 4 (1985), s. 161–164; J. Baumgartner, dz. cyt., 
s. 436; H. Sławiński, Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna jako jeden akt litur-
giczny, s. 26.

36 Por. DH 9; NOWMR 65; EM 10; DK 4.
37 Por. DH 26; WLM 38.
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„kamień” śmierci w „chleb” dla nas. Przez swoją śmierć staje się 
On chlebem eucharystycznym. Zgromadzonym, którzy karmią 
się tym niebiańskim chlebem, homilista może celnie przypomnieć, 
że zwycięstwo Jezusa nad pokusą i śmiercią, w którym zyskują oni 
udział przez sakramenty, zamienia ich „serca kamienne w serca 
z ciała” (Ez 36, 26), jak obiecał Pan za pośrednictwem swojego 
proroka; serca takie starają się urzeczywistniać na co dzień miło
sierną miłość Bożą. Wówczas wiara chrześcijańska może działać 
jako zaczyn w świecie złaknionym Boga, a kamienie naprawdę za
mieniają się w pokarm, który zaspokaja tęsknotę ludzkiego serca38.

Nieco dalej, w propozycji na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 
Dyrektorium homiletyczne podaje analizę rozmowy Jezusa z Sama-
rytanką i na tej podstawie stwierdza, że wiara jest karmiona sło-
wem Bożym, Eucharystią i spełnianiem woli Ojca. Następnie zaś 
mowa jest o życiu wiecznym, które wypływa z przebitego boku 
Jezusa i posila wierzących w Niego w sakramentach, „dając […] 
taki pokarm, jakiego potrzebujemy w toku naszej wędrówki”39.

Według Dyrektorium homiletycznego „[s]akralny akt przepowia-
dania wewnętrznie łączy się z sakralną naturą słowa Bożego. 
Homilię można poniekąd przyrównać do rozdawania wiernym 
ciała i krwi Pana w trakcie obrzędu komunii. W homilii święte 
słowo Boga jest «rozdawane» dla pokrzepienia Jego ludu”40. Owa 
analogia słowa i sakramentu widoczna jest w przebiegu akcji 
liturgicznej. Po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego – poza 
Ewangelią – lektor mówi: „Oto słowo Boże”, a po odczytaniu 
Ewangelii diakon lub kapłan oznajmia: „Oto słowo Pańskie”. 
Potem następuje homilia i wyznanie wiary, którą homilia miała 
rozniecić. Jest to moment swoistej komunii duchowej z Chrystu-
sem obecnym w słowie41. Analogiczna sytuacja następuje po prze-

38 DH 63.
39 Tamże 72.
40 Tamże 26.
41 „Odmawiać z wiarą Credo, to znaczy wchodzić w komunię z Bogiem 

Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który prze-
kazuje nam wiarę i w którym wierzymy” – KKK 197.
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istoczeniu w dalszej części Mszy Świętej. Celebrans wypowiada 
słowa: „Oto wielka tajemnica wiary!”. Później, po dalszych mo-
dlitwach i obrzędach, następuje Komunia Święta. Jedność słowa 
i obrzędu podkreślona jest przez antyfonę komunijną, czerpaną 
często z tekstu Ewangelii proklamowanej danego dnia.

Będąc aktem liturgicznym, homilia jest doksologią, tj. uwielbie-
niem Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym (por. Ef 2, 18). 
Ten ruch wstępujący, kultyczny jest odpowiedzią na ekonomię 
zbawienia, w której dar Ojca ofiarowany jest wierzącym przez 
Syna w Duchu Świętym. Przez dzieło odkupienia ludzi Chry-
stus dokonał jednocześnie doskonałego uwielbienia Boga. Aktu 
tego dopełnia dziś wraz z Kościołem42. Jednym zaś z momentów, 
w którym dokonuje się uwielbienie Boga w Kościele, jest homilia.

Ów motyw uwielbienia nie wybrzmiał tak dobitnie w żadnym 
innym dokumencie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła dotyczą-
cym homilii, jak w Dyrektorium homiletycznym. Podkreśla ono, że 
homilia ma uświęcać lud i wysławiać Boga.

Ponieważ homilia nieodłącznie należy do liturgii, jest nie tylko 
pouczeniem, lecz także aktem liturgicznym. Czytając homilie 
ojców Kościoła, zauważamy, że wielu z nich kończy swój wywód 
doksologią i słowem „amen”; rozumieli oni bowiem, że homilia 
ma nie tylko uświęcać lud, ale i sławić Boga. Jest ona hymnem 
wdzięczności za magnalia Dei, nie tylko informującym zgroma
dzonych, że słowo Boże wypełnia się w ich słuchaniu, lecz także 
wielbiącym Boga za to wypełnienie43.

Świadomość, że przepowiadanie jest czynnością kultyczną, 
towarzyszyła św. Pawłowi. Cieszył się on, że może uwielbiać Boga 
przepowiadaniem słowa Bożego: „Uwierzyłem, dlatego przemó-

42 Por. KL 5, 7; G. Wainwright, The Sermon and the Liturgy, „The Greek 
Orthodox Theological Review” 28 (1983), nr 4, s. 342; K.W. Irwin, Con-
text and Text. Method in Liturgical Theology, Collegeville, MN 1994, s. 106; 
G. Sloyan, Is Church Teaching Neglected When The Lectionary Is Preached?, „Wor-
ship” 61 (1987), nr 2, s. 131.

43 DH 4.
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wiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy […]. Wszystko to 
bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwa-
łę Bożą przez dziękczynienie wielu” (2 Kor 4, 13–15; por. Rz 15, 
15–16). Również wielu ojców Kościoła, jak przypomina Dyrekto-
rium homiletyczne, traktowało przepowiadanie jako hymn wdzięcz-
ności wobec Boga za Jego wielkie dzieła dokonane w historii 
(magnalia Dei)44.

2.1.3.  Sakramentalne znaczenie homili i

Mówiąc o naturze homilii, Dyrektorium homiletyczne zwraca uwagę 
także na jej znaczenie sakramentalne:

Ze względu na swoją liturgiczną naturę homilia ma również 
znaczenie sakramentalne. Chrystus jest obecny w zgromadze
niu słuchającym Jego słowa i w przepowiadaniu Jego sługi; za 
pośrednictwem tego ostatniego ten sam Pan, który dawno temu 
przemawiał w synagodze w Nazarecie, teraz udziela nauk swoje
mu ludowi. „Sakramentalność słowa staje się zatem zrozumiała 
przez analogię do rzeczywistej obecności Chrystusa pod konse
krowanymi postaciami chleba i wina. Przystępując do ołtarza 
i uczestnicząc w Uczcie Eucharystycznej, rzeczywiście przyjmu
jemy w Komunii ciało i krew Chrystusa. Głoszenie słowa Bożego 
podczas celebracji pociąga za sobą uznanie, że sam Chrystus jest 
obecny i mówi do nas, abyśmy Go przyjęli” (VD 56)45.

Wypowiedź na temat sakramentalnego znaczenia homilii wy-
raźnie nawiązuje do adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini, po-
nieważ to właśnie w niej podjęte zostało po raz pierwszy w doku-
mentach papieskich zagadnienie sakramentalności słowa. Zwró-
cił na nie uwagę prefekt watykańskiej Kongregacji Biskupów, 
kanadyjski kardynał Marc Ouellet, prezentując 11 listopada 2010 
roku adhortację Verbum Domini. Wyakcentował wówczas sprawczy 

44 Por. tamże.
45 Tamże.
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charakter słowa Bożego46. Temat ten jest ważny i w dokumencie 
papieskim nowatorski, wymaga więc szczególnej analizy.

Źródłem sakramentalności słowa Bożego jest tajemnica wcie-
lenia Syna Bożego, czyli wydarzenie opisane w lapidarnym zdaniu 
Jana Ewangelisty: „Słowo stało się ciałem” (J 1, 14). Słowo Boże 
wkroczyło w ludzki czas i przestrzeń, przybrało kształt w oko-
licznościach historyczno-zbawczych i stało się współrozmówcą 
– interlokutorem człowieka, który może teraz postrzegać słowo 
Boże przez wiarę za pośrednictwem „znaku”, jakim są słowa 
i ludzkie gesty47.

Dyrektorium homiletyczne podjęło inspirację papieża Benedyk-
ta XVI, który zwrócił uwagę na ponowne „odkrycie sprawczego 
charakteru słowa Bożego w działaniu sakramentalnym i pogłębie-
nie związku Słowa z Eucharystią”48. Jest to tym samym ponowne 
odkrycie tradycji patrystycznej. Nie brakuje bowiem uznanych 
pisarzy kościelnych oraz ojców Kościoła, którzy rozumieli słowo 
w sposób sakramentalny. Dla przykładu w Egipcie w III wieku, 
a więc jeszcze w okresie prześladowań chrześcijan, Orygenes 
w bardzo praktyczny sposób zachęcał swych słuchaczy do okazy-
wania czci zarówno Eucharystii, jak i słowu Bożemu:

Baczcie, czy przyjmujecie słowa, baczcie, czy je trzymacie, aby 
wam nie umknęły i nie zginęły! Chcę was po uczyć przykładami 
wziętymi z kultu religijnego; wy, którzy macie zwyczaj uczestni
czyć w boskich sakramentach, wiecie, że przyjmując Ciało Pań

46 Por. M. Ouellet, Presentazione dell’Ezortazione Apostolica post-sinoda-
le „Verbum Domini” sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, 
www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20111111; 
cyt. za: D. Brzeziński, Sakramentalność słowa Bożego w świetle adhortacji apo-
stolskiej Benedykta XVI, Verbum Domini, „Liturgia Sacra” 17 (2011), nr 1, 
s. 15–16; zob. D. Brzeziński, „Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki”. Anamnetyczny 
wymiar roku liturgicznego, Toruń 2010.

47 Por. VD 56.
48 Tamże; por. K. Bieliński, Osobowe spotkanie z Jezusem w słowie Bożym. 

Aktualność adhortacji „Verbum Domini”, „Polonia Sacra” 21 (2017), nr 2 (47), 
s. 10–18.
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skie, przechowujecie je z całą troską i czcią, aby nawet cząstka 
nie upadła, aby odrobina poświęconej ofiary nie uległa uszkodze
niu. Uważacie się za winnych, i słusznie, jeśli na skutek waszego 
niedbalstwa jakaś jej odrobina ulegnie zniszczeniu. Jeśli zaś dla 
zachowania Jego Ciała okazujecie tyle tro ski, i słusznie ją okazu
jecie, to czyż sądzicie, że na mniejszą karę zasługuje lekceważenie 
Słowa Bożego niż Jego Ciała?49

Zupełnie podobnie wypowiadał się w  późniejszej epoce, 
na przełomie IV i V wieku, św. Hieronim. Otaczał słowo Boże 
ogromnym szacunkiem i dostrzegał wyraźną analogię między 
nim i Eucharystią:

Czytamy Pisma święte. Myślę, że Ewangelia jest ciałem Chry
stusa; myślę, że Pisma święte to Jego nauczanie. A kiedy On 
mówi: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi 
Jego (J 6, 53), to chociaż te słowa można rozumieć w odniesieniu 
do Tajemnicy [eucharystycznej], niemniej jednak ciało Chrystusa 
i Jego krew są prawdziwie słowem Pisma, są nauczaniem Bożym. 
Kiedy obcujemy z Tajemnicą [eucharystyczną] i upada okruszyna, 
czujemy się zagubieni. Kiedy zaś słuchamy słowa Bożego i do na
szych uszu przenika słowo Boże oraz ciało Chrystusa i Jego krew, 
a my myślimy o czym innym, na jakież wielkie niebezpieczeństwo 
się narażamy?50

Stwierdzenia św. Hieronima przypominają to, co powiedział 
Orygenes o potrzebie troski o słowo Boże, podobnie jak o Eu-
charystię. Hieronim w innym tekście posłużył się analogią Pisma 
Świętego i Eucharystii, co przypomniał Benedykt XVI:

Ciało Pana jest prawdziwym pokarmem i Jego krew prawdziwym 
napojem; oto prawdziwe dobro, zapewnione nam w życiu obec
nym, karmić się Jego ciałem i pić Jego krew, nie tylko w Eucha

49 Orygenes, Homilie o Księdze Wyjścia XIII, 3, [w:] tenże, Homilie o Księdze 
Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 2012, s. 296.

50 Hieronim, In Psalmum 147, Corpus Christianorum. Series Latina 78, 
337–338; VD 56.
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rystii, ale także przy czytaniu Pisma Świętego. Istotnie, prawdzi
wym pokarmem i prawdziwym napojem jest Słowo Boże, które 
się czerpie z poznania Pism51.

Od św. Hieronima pochodzą także słowa przypomniane aż 
w dwóch soborowych dokumentach, w konstytucji Dei verbum 
oraz w dekrecie Christus Dominus, o tym, że „[n]ieznajomość Pi-
sma świętego jest nieznajomością Chrystusa”52. Faktycznie bo-
wiem, nie można kochać i czcić Chrystusa w Eucharystii, o ile 
nie zna się Jego słowa. Można kochać tylko kogoś, kogo się zna. 
Eucharystia to Chrystus, ale, jak mówi Hugo od Świętego Wikto-
ra, także Pismo Święte to Chrystus53. Słuszne jest więc mówienie 
o sakramentalności słowa na podstawie obecności Chrystusa pod 
konsekrowanymi postaciami chleba i wina oraz o analogicznym 
sposobie Jego obecności w słowie głoszonym w liturgii54.

Warunkiem odpowiedniego przyjęcia Chrystusa w Komunii 
eucharystycznej jest wiara. Ona zaś rodzi się ze słuchania słowa 
Bożego i jest warunkiem tego, że słowo Boże wyda owoce w życiu 
tych, którzy go słuchają. Toteż wszystkie czynności liturgiczne 
są przesycone Pismem Świętym. Soborowa konstytucja Sacro-
sanctum concilium przypomniała, że Pismo Świętego „ma doniosłe 
znaczenie w sprawowaniu liturgii. Z niego bowiem pochodzą 
czytania, które wyjaśnia się w homilii, oraz psalmy przeznaczone 
do śpiewu. Z niego czerpią natchnienie i ducha prośby, modlitwy 
i pieśni liturgiczne. W nim też trzeba szukać sensu czynności 
i znaków”55.

Dyrektorium homiletyczne, za adhortacją Benedykta XVI Verbum 
Domini, wskazuje nie tylko na fakt, że Pismo Święte jest niezbęd-

51 Św. Hieronim, Commentarius in Ecclesiasten III, PL 23, 1092 A; cyt. za: 
VD 54, przyp. 191.

52 KO 25; DB 12; por. KKK 133–135.
53 Por. Hugo od Świętego Wiktora, De arca Noe 2, 8, PL 176, 642 C; 

cyt. za: KKK 134.
54 Por. DH 4; KKK 1373–1374; VD 56.
55 KL 24; por. VD 52.
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ne do celebracji i rozumienia Mszy Świętej, ale również kierunek 
odwrotny – to Msza Święta rzuca światło na lepsze rozumienie 
słowa Bożego. Misterium Chrystusa urzeczywistnione w nabo-
żeństwie celebrowanym w ciągu roku liturgicznego jest kluczem 
interpretacyjnym do tekstów biblijnych. Z punktu widzenia her-
meneutyki wiary, a więc w doświadczeniu uczestników liturgii, 
słowo Boże jest odbierane jako aktualne i żywe. Celebrowana 
liturgia stwarza kontekst interpretacji słowa Bożego. Myśl ta za-
warta jest we Wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym do Lekcjonarza 
mszalnego. Według niego z jednej strony sprawowanie liturgii za-
wsze dokonuje się na fundamencie słowa Bożego i jest nim prze-
niknięte, a z drugiej każdorazowa celebracja liturgiczna „staje się 
nowym wydarzeniem ubogacającym to samo słowo nową inter-
pretacją i skutecznością”56. Wzorem dla Kościoła do odczytywania 
i tłumaczenia słowa Bożego w liturgii jest postępowanie samego 
Pana, Jezusa Chrystusa, który najpierw w synagodze w Nazarecie, 
a potem po swoim zmartwychwstaniu „wzywał do badania całego 
Pisma z punktu widzenia «dzisiaj» tego wydarzenia, jakim był On 
sam”57. „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu […]. Wtedy 
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24, 30–31.45).

Sakramentalność słowa, o której Benedykt XVI w adhortacji 
Verbum Domini pisał w ogólności, Dyrektorium homiletyczne skon-
kretyzowało do homilii. Mówiąc zaś o jej sakramentalnym zna-
czeniu, uwypukla ono nade wszystko kwestię obecności Chry-
stusa. Została ona wspomniana w zgromadzeniu słuchającym 
oraz w przepowiadaniu sługi Chrystusa: „Chrystus jest obecny 
w zgromadzeniu słuchającym Jego słowa i w przepowiadaniu 
Jego sługi”58. 

56 WLM 3; zob. B. Migut, Celebracja liturgiczna miejscem i źródłem homilii, 
[w:] Homilia integralna, s. 134–147.

57 WLM 3; por. Łk 4, 16–21; 24, 25–35.44–49.
58 DH 4.
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Interesujący jest rozwój nauczania Kościoła w zakresie for-
mułowania obecności Chrystusa w słowie. Pius XII w encyklice 
o liturgii świętej Mediator Dei z 20 listopada 1947 roku, mówiąc 
o obecności Chrystusa w liturgii nie wspominał jeszcze Jego obec-
ności w słowie59. Sobór Watykański II uwzględnił obecność Chry-
stusa w słowie, podobnie jak w zgromadzeniu liturgicznym, prze-
wodniczącym liturgii i w sakramentach, ucząc, że jest On „obecny 
w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, 
wówczas On sam mówi”60. Jeszcze śmielej wypowiedział się Pa-
weł VI w encyklice Mysterium fidei z 3 wrześ nia 1965 roku, doda-
jąc, że Chrystus jest obecny w przepowiadaniu Kościoła: „prasens 
adest Ecclesiae suae praedicationi”61. Słowa Pawła VI Dyrektorium 
homiletyczne aplikowało do obecności Chrystusa w przepowiada-
niu pojedynczego przedstawiciela Kościoła – głosiciela homilii.

Ten sam Pan, który przed wiekami w synagodze w Nazarecie 
oznajmił: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słysze-
li” (Łk 4, 21), obecnie udziela nauk swojemu ludowi. Wynika 
to z faktu, że umarł, zmartwychwstał i żyje. Jest obecny, działa 
i przemawia, co Sobór Watykański II wyraził w opisie homilii jako 
zwiastowania „przedziwnych dzieł Bożych w dziejach zbawie-
nia, czyli w misterium Chrystusowym, które zawsze jest w nas 
obecne i działa, zwłaszcza w obrzędach liturgicznych”62. Kościół 
ma dzisiaj świadomość, że głoszenie słowa Bożego podczas cele-
bracji liturgicznej to wspólne dzieło Chrystusa i człowieka, który 
udostępnia Jemu wszystkie swoje siły i zdolności. Chrystus jest 
obecny i mówi, aby słuchacze Go przyjęli; mówi za pośrednic-
twem człowieka – głosiciela słowa Bożego i jest obecny w tym 
przepowiadaniu63.

59 Pius XII, Encyklika o liturgii „Mediator Dei” 8.
60 KL 7; por. VB 52.
61 Paweł VI, Encyklika „Mysterium fidei” 36; por. S.V. DeLeers, Written Text 

Becomes Living Word, s. 16.
62 KL 35, 2.
63 Papież Franciszek, poświęcając wiele miejsca nauczaniu na temat 

osobowych wymiarów i sakramentalności homilii, nie mówił o obecności 
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W przekonaniu papieża Benedykta XVI zgłębianie sensu sakra-
mentalności słowa Bożego służy lepszemu zrozumieniu jedności 
Objawienia, które dokonało się przez czyny i słowa wewnętrznie 
ze sobą powiązane, a w konsekwencji służy życiu duchowemu 
wiernych oraz duszpasterskiej działalności Kościoła64.

W słowie Bożym, głoszonym i słuchanym, oraz w sakramen-
tach Jezus mówi dzisiaj, tu i teraz, do każdego z nas: „Ja jestem 
twój, daję się tobie”, aby człowiek mógł Go przyjąć i odpowie-
dzieć, mówiąc: „Ja jestem Twój”. Tym samym Kościół jawi się jako 
środowisko, w którym dzięki łasce możemy doświadczyć tego, 
o czym mówi Prolog św. Jana: „Wszystkim tym jednak, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 12)65.

2.1.4.  Opis homili i

Dyrektorium homiletyczne zdecydowało się podać opis homilii, czer-
piąc go z dwóch wprowadzeń do ksiąg liturgicznych: Mszału rzym-
skiego i Lekcjonarza mszalnego. Oryginalna propozycja Dyrektorium 
homiletycznego polega na tym, że opis pozytywny określający, czym 
homilia jest (via positiva), został poprzedzony opisem negatyw-
nym, określającym, czym homilia nie jest (via negativa). 

2.1.4.1. Czym homilia nie jest – via negativa

Negatywny opis homilii ma swoją inspirację w adhortacji papieża 
Franciszka Evangelii gaudium, gdzie Ojciec Święty zwrócił uwagę 
na to, że nie można sprowadzać homilii do innych form kościelnej 
posługi słowa, bo każda z nich ma wyznaczone sobie zadanie66. 

Chrystusa w posłudze poszczególnego homilisty. Stwierdził natomiast 
wprost o aktywnym i kreatywnym działaniu Ducha Świętego w przepo-
wiadaniu słowa. Homilista oddaje się do całkowitej dyspozycji Duchowi 
Świętemu „jako narzędzie (por. Rz 12, 1), ze wszystkimi własnymi zdolno-
ściami, aby Bóg mógł się nimi posłużyć” – EG 145; por. VB 15.

64 Por. KO 2; VD 56; por. DH 4.
65 VD 51.
66 EG 137–138, 142.
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O wyjątkowości homilii decyduje jej natura liturgiczna. Z tego 
powodu trzeba zachować jej wyjątkową specyfikę i odróżnić od: 
konferencji i lekcji, kazania na abstrakcyjny temat, ćwiczeń z eg-
zegezy biblijnej, nauki katechetycznej, osobistego świadectwa 
homilisty, a także od przepowiadania czysto moralizującego bądź 
doktrynerskiego oraz od wykładu z egzegezy biblijnej.

Homilia nie jest konferencją ani lekcją67

Będąc szczególnym rodzajem przepowiadania, które dokonuje się 
w ramach celebracji liturgicznej jako jej integralna część, homi-
lia nie może być redukowana do roli pouczenia, konferencji czy 
lekcji. Te dwa ostanie terminy są wyrazami bliskoznacznymi, jed-
nakże określają różne jednostki dydaktyczne. Termin „konferen-
cja” pochodzi etymologicznie od łacińskiego słowa conferre ozna-
czającego „donosić”, „przekazywać”. To rodzaj przepowiadania 
prawd religijnych i treści formacyjnych, który różni się od homilii 
i kazania metodą oraz stylem wygłoszenia, a także sposobem 
ujęcia tematu. Przybiera najczęściej formę wykładu. Konferencje 
wygłasza się poza kontekstem celebracji liturgicznej. Pierwot-
nie konferencja była dialogiem angażującym wielu rozmówców 
pod kierunkiem doświadczonego mnicha, który kierował debatą 
i reasumował poszczególne wypowiedzi. Jan Kasjan w Collationes 
Patrum nadał konferencjom formę, która polegała na głoszeniu 
instrukcji, egzorty bez prowadzenia bezpośredniej debaty ze słu-
chaczami68. Potem dopiero był czas na zadawanie pytań69.

67 DH 6; EG 138.
68 E. Ziemann, Konferencja, [w:] EK, k. 565–566.
69 Konferencjonistą mógł być jedynie mnich mający autorytet we 

wspólnocie. A autorytet wynikał ze zgodności między nauczaniem a ży-
ciem – por. M. Sheridan, Jan Kasjan i formowanie się autorytatywnej tradycji, 
[w:] Jan Kasjan, rozmowy z ojcami, t. 2: Rozmowy XI–XVII, red. M.T. Gronow-
ski, S. Hiżycki, Tyniec–Kraków 2015, s. 28–31 (Źródła monastyczne, t. 70); 
K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziej-
stwo w Polsce od oświecenia do XXI wieku, Kraków 2001, s. 166–168.
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Według Słownika języka polskiego termin „konferencja” ma wie-
le znaczeń. Wśród nich są i te, które opisują ją jako: naradę, de-
batę, spotkanie przedstawicieli instytucji lub organizacji w celu 
omówienia ustalonych zagadnień; wystąpienie kapłana lub osoby 
świeckiej wobec zgromadzenia wiernych, poświęcone na przy-
kład tematyce religijnej, etycznej lub podobnej. Jedną z odmian 
konferencji jest konferencja prasowa, czyli zebranie dziennikarzy, 
na którym jakaś osoba publicznie znana, przedstawiciel jakiejś 
instytucji udziela wywiadu70.

Lekcja natomiast to podstawowa jednostka organizacyjna sys-
temu dydaktycznego, trwająca zwykle czterdzieści pięć minut, 
w trakcie której omawia się treści dotyczące określonego tematu 
z zakresu danego przedmiotu. Jest to jedna z wielu jednostek, 
które służą do wyłożenia w sposób systematyczny całości mate-
riału przewidzianego w programie nauczania71.

W odniesieniu do homilii trzeba przyznać, że owszem jest 
w niej miejsce na przekazanie także różnych pouczeń dydak-
tycznych. Jednakże mogą one wypełnić jedynie mały fragment 
homilii, która nie może zostać zamieniona w jednostkę typowo 
dydaktyczną.

Sugerując w Evangelii gaudium, że homilia nie powinna spra-
wiać wrażenia, iż jest jakąś konferencją lub lekcją, papież Fran-
ciszek mówił to w kontekście długości trwania wypowiedzi. Po-
nadto wskazał na liturgiczną naturę homilii: 

chodzi o przepowiadanie słowa w ramach celebracji liturgicz
nej. Stąd powinna być krótka […]. Kaznodzieja może być zdolny 
do utrzymania żywego zainteresowania ludzi przez godzinę, ale 
wtedy jego słowo staje się ważniejsze od celebracji wiary. Jeśli 
homilia zbytnio się przedłuża, niszczy dwie charakterystyczne 
cechy celebracji liturgicznej: harmonię między jej częściami oraz 

70 Por. Słownik języka polskiego, t. 2: L–P, red. M. Szymczak, Warszawa 
1988, s. 21.

71 Pedagogika i psychologia. Zagadnienia, pojęcia, terminy, oprac. K. Janus, 
Warszawa 2006, s. 86.
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jej rytm. Gdy przepowiadanie urzeczywistnia się w kontekście 
liturgii, jest włączone jako część ofiary przekazywanej Ojcu i jako 
pośrednictwo łaski, którą Chrystus rozlewa w celebracji72.

Homilia nie jest kazaniem na jakiś abstrakcyjny temat 

Zawarta w Dyrektorium homiletycznym przestroga uwrażliwia, by 
homilia nie była sprowadzona do mowy religijnej dotyczącej za-
gadnień niemających nic wspólnego z celebrowanym misterium 
albo, co gorsza, do mowy świeckiej, służącej jakiejś ideologii. 
Ściśle ujmując, homilia nie jest kazaniem. Kazanie bowiem defi-
niuje się jako wydarzenie zbawcze, dokonujące się w publicznym 
nauczaniu prawdy objawionej przez upoważnionego sługę Ko-
ścioła w celu kształ towania życia słuchaczy73. W takiej definicji 
kazania nie ma wzmianki o tym, że jest ono częścią liturgii. Jest 
ono wprawdzie jedną z form kościelnej posługi słowa, ale różną 
od homilii. W odróżnieniu od niej kazanie jest głoszone poza 
kontekstem liturgicznym, na przykład w trakcie różnych nabo-
żeństw ludowych. Ponadto nie jest ono zastrzeżone dla osoby 
wyświęconej. To znaczy, że również osoby świeckie, mając „misję 
kanoniczną”, czyli upoważnienie od odpowiedniej władzy ko-
ścielnej, mogą głosić kazania.

Ani jednak kazanie, ani homilia nie są publicznymi przemó-
wieniami na jakiś „abstrakcyjny”, a więc nieokreślony temat. 
Należy zawsze mówić „coś” określonego do „kogoś” określone-
go, a zatem mieć na względzie zarówno sprecyzowaną treść, jak 
i faktycznych odbiorców. Gdy homiliście zabraknie wrażliwości 
na te istotne elementy homilii, jego mowa będzie „bez treści i bez 
odbiorcy”74. Papież Benedykt XVI oznajmił dobitnie: „Trzeba 
unikać homilii ogólnych i abstrakcyjnych, przysłaniających pro-
stotę słowa Bożego”75.

72 EG 138.
73 Por. E. Staniek, Z kaznodziejskiego warsztatu, Kraków 1997, s. 11–13.
74 Por. tamże, s. 28; zob. tamże, s. 29–35.
75 VD 59.
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Z kolei papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium wy-
znał, że przejął od swego starego mistrza przekonanie o tym, 
iż dobra homilia powinna zawierać „jedną myśl, jedno uczucie 
i jeden obraz”76. Tak więc homilia powinna mieć jeden, możli-
wie wąsko sprecyzowany temat – nie należy w jednej jednostce 
przepowiadania podejmować większej ilości tema tów. Groziłoby 
to wygłaszaniem de facto kilku homilii, a podczas jednej mszy, 
jak zauważa Dyrektorium homiletyczne, wystarczy jedna homilia77.

Ponadto Franciszek zauważył, że w homilii „nie chodzi o abs-
trakcyjne prawdy lub zimne sylogizmy”. To za mało. Przekazuje 
się w niej „także piękno obrazów, jakimi posługiwał się Pan, by 
pobudzać do praktykowania dobra”78. Prawda zatem jest przeka-
zywana razem z pięknem i dobrem. Według Kongregacji ds. Du-
chowieństwa, aby nie głosić abstrakcyjnych teorii, trzeba poznać 
realia życia i kultury słuchaczy, słowem, głosiciel homilii powi-
nien znać własną owczarnię79.
Homilia nie jest zwykłym ćwiczeniem z egzegezy biblijnej

Egzegeza to termin pochodzący z języka greckiego i oznacza „wy-
prowadzanie znaczenia”. W teologii stosowany jest on do wyjaś-
nienia znaczenia tekstów świętych, głównie biblijnych. Egzegeza 
zmierza przede wszystkim do ustalenia tego, co autorzy biblijni 
zamierzali powiedzieć w oryginalnym kontekście, a więc tego, co 
tekst oznaczał dla jego pierwotnych adresatów, a także tego, jakie 
jest aktualne znaczenie tekstu, a więc co starożytny święty tekst 
oznacza w obecnym czasie80.

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Papieska 
Komisja Biblijna wyraziła świadomość zarzutów, jakie kierowane 

76 EG 157.
77 Por. DH 34.
78 EG 142.
79 KGS II, 2, s. 37.
80 Por. G. O’Collins, E.G. Farrugia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych 

z indeksem angielsko-polskim, tłum. J. Ożóg, B. Żak, Kraków 2002, s. 76–77; 
KO 12, 23; DFK 16.
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są pod adresem egzegezy ściśle naukowej, że zamiast ułatwiać 
ludziom zrozumienie i „dostęp do żywych źródeł słowa Bożego”, 
sprawia ona coś odwrotnego, czyni Biblię „Księgą zamkniętą”81. 
A jednak egzegeza stanowi bardzo ważną pomoc w zrozumieniu 
Biblii, o ile jest się świadomym jej zalet, ale i ograniczeń. 

Egzegeza Pisma Świętego jest dyscypliną teologiczną, czyli 
fides quaerens intelectum. Z jednej strony korzysta ona z teologii 
systematycznej, czerpiąc od niej formułowanie założeń wstęp-
nych do interpretacji tekstów biblijnych. Z drugiej zaś strony to 
właśnie egzegeza dostarcza dyscyplinom teologicznym, w tym 
również homiletyce, danych o  fundamentalnym znaczeniu82. 
Z jej osiągnięć korzysta także przepowiadanie homilijne. 

Egzegeza jest również ważnym elementem w pracy głosicie-
la homilii nad tekstem świętym. Dyrektorium homiletyczne każe 
pamiętać, że stosowanie jej jest jednym z wielu elementów pro-
cesu przygotowania homilii, i to stosowanym jedynie na etapie 
wstępnym tego procesu. Homilia to nie wyjaśnianie tekstu, ale 
głoszenie misterium Chrystusa, który jest obecny i działa w zgro-
madzeniu liturgicznym. W homilii chodzi więc o ukazanie, „jak 
słowo Boże spełnia się tu i teraz”83. Albowiem proklamowanie 
słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym to wydarzenie84. 
Urzeczywistniają się zbawcze zjawiska z życia Jezusa, które ze 
swej strony stały się wypełnieniem tekstów starotestamental-
nych85. Wszystkie te wydarzenia są w liturgii celebrowane i ak-
tualizowane86. Homilia dotyczy zatem bardziej wydarzeń niż 
tekstów i dlatego nie może być zredukowana do samych tylko 
ćwiczeń z egzegezy biblijnej.

81 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Wpro-
wadzenie.

82 Tamże 3, D.
83 DH 6.
84 Tamże 4.
85 Por. tamże 99.
86 Por. tamże 112.



95

Homilia nie jest nauką katechetyczną 

Termin „katecheza” wywodzi się od greckiego słowa katechein, co 
oznaczało pierwotnie „wołać z góry”, a także „wywoływać echo”, 
„znajdować oddźwięk”87. W  Kościele pierwotnym katecheza 
oznaczała pouczenie udzielane tym, którzy się przygotowywali 
do przyjęcia sakramentu chrztu. Obecnie nazwy tej używa się 
na oznaczenie pouczenia mającego na celu pogłębienie wiary 
chrześcijańskiej, udzielanego nawet osobom już ochrzczonym88. 
W obiegowym znaczeniu przez głoszenie katechez, czyli katechi-
zację, rozumie się nauczanie katechizmu89.

Jan Paweł II w jednej ze swoich katechez środowych wyjaśnił 
etymologię terminu „katecheza”. Wskazał wówczas, że termin 
ten sugeruje ciekawe rozumienie nauczania jako wypowiadanie 
głosu, który wywołuje echo. To znaczy, że głos nauczyciela jest 
jakby echem pytania ucznia. Katecheza to nie tylko wykład, ale 
raczej rozmowa przez pytania i odpowiedzi90. We współczesnej 
teologii katechetycznej akcentuje się, że dialog podejmowany 
w katechezie kształtuje rzeczywistość, wpływa na ludzkie życie91.

Chociaż główną treścią nauczania katechetycznego, podobnie 
jak homilii, jest paschalne misterium Chrystusa, inna jest metoda 
przekazu tej treści. Za podstawę do katechezy służy obecnie kate-
chizm ogólnokościelny, który Jan Paweł II promulgował 11 paź-
dziernika 1992 roku92. W konstytucji poprzedzającej katechizm 

87 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z alma-
nachem, Warszawa 1994, s. 258.

88 Por. G. O’Collins, E.G. Farrugia, dz. cyt., s. 135.
89 J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1979, s. 348.
90 Jan Paweł II, Katecheza środowa (12 grudnia 1984), [w:] tenże, Wierzę 

w Boga Ojca Stworzyciela, Cittá del Vaticano 1987, s. 13–14.
91 Por. H. Sławiński, Znaczenie przepowiadania Słowa Bożego w liturgii dla 

budowania wiary katechizowanych, „Polonia Sacra” 47 (2017), nr 2, s. 88–89; 
zob. K. Misiaszek, Status metodologiczny teologii katechetycznej (katechety-
ki), [w:] Metodologia teologii praktycznej, red. W. Przyczyna, Kraków 2011, 
s. 85–94.

92 Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
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papież z Polski wyjaśnił, że ułatwia on poznanie misterium Chry-
stusa w sposób usystematyzowany i uporządkowany, w czterech 
częściach, jakimi są wyznanie wiary, liturgia, zasady chrześcijań-
skiego postępowania przedstawione na podstawie przykazań oraz 
modlitwa chrześcijańska. 

Wszystkie cztery części są ze sobą wzajemnie powiązane: miste
rium chrześcijańskie jest przedmiotem wiary (część pierwsza); 
jest ono celebrowane i przekazywane w liturgii (część druga); 
jest obecne, by oświecać i umacniać dzieci Boże w ich działaniu 
(część trzecia); stanowi podstawę naszej modlitwy, której uprzy
wilejowaną formą jest „Ojcze nasz”; jest przedmiotem naszego 
błagania, uwielbienia i wstawiennictwa (część czwarta)93.

Natomiast podstawą homilii jest misterium Chrystusa urze-
czywistniane w roku liturgicznym. Sobór Watykański II wyraźnie 
związał homilię z rokiem liturgicznym: „Jako część samej liturgii 
zaleca się bardzo homilię, w której z biegiem roku liturgicznego 
wykłada się na podstawie tekstów świętych tajemnice wiary i za-
sady życia chrześcijańskiego”94.

Chociaż więc katecheza tworzy istotny wymiar homilii, ta 
ostatnia nie może być utożsamiona z pierwszą. Celebracja litur-
giczna nie jest właściwą porą do przeprowadzenia nauki kateche-
tycznej. Dyrektorium homiletyczne przestrzega, że taka nauka nie 
byłaby integralnie związana z celebracją liturgiczną95.

93 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Fidei depositum” (11 październi-
ka 1992), III, AAS 86 (1994), s. 113–118; tekst polski: KKK, s. 5–9; H. Sła-
wiński, Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia katechez do młodzieży, „Pro 
Musica Sacra” 13 (2015), s. 56–58.

94 KL 52; por. tamże 102: „W ten sposób obchodząc misteria Odkupie-
nia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, 
tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli 
się z nimi i dostąpili łaski zbawienia”. Zob. S. Dyk, Głoszenie Chrystusa 
w roku liturgicznym, [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, 
red. H. Sławiński, Kraków 2017, s. 147–171.

95 Por. DH 6.
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Dokument ten wyraźnie nawiązuje do nauczania Franciszka, 
który stwierdził, że homilia jest raczej dialogiem między Bogiem 
a Jego ludem, a nie okazją do medytacji czy katechezy. Homilia 
przewyższa katechezę ze względu na to, że jest głoszona w kon-
tekście eucharystycznym96.

Homilia nie jest osobistym świadectwem homilisty

Świadectwo to zrelacjonowanie tego, co się samemu przeżyło, 
to orzeczenie czegoś przez naocznego świadka, potwierdzenie 
jakiegoś doświadczenia, przeżycia czy poznania97. Jakkolwiek Dy-
rektorium homiletyczne uznaje, iż osobiste historie mogą mocno 
poruszać ludzi, jednak homilia nie powinna być przeznaczona 
na osobiste świadectwo jej głosiciela, ponieważ w niej nie tyle 
liczy się on sam, co Chrystus, którego jest sługą. A więc homilia 
nie może być zredukowana do przekazywania przez duszpaste-
rza jego własnych przeżyć98. Zamiast mówić o swoich przeży-
ciach, homilista może mówić o tym, co stało się jego osobistym 
przeświadczeniem99. Homilia bowiem ma odzwierciedlać wiarę 
Kościoła. Dlatego też, jak zauważył papież Benedykt XVI, nie 
ma w niej miejsca na bezużyteczne dywagacje, „które mogą pro-
wadzić do skupienia uwagi bardziej na kaznodziei niż na istocie 
ewangelicznego orędzia. Dla wiernych musi być jasne, że kazno-
dziei zależy na ukazaniu Chrystusa, który powinien być w cen-
trum każdej homilii”100.

96 EG 137.
97 S. Haręzga, Świadectwo. Aspekt teologiczny, [w:] Ek 19, k. 308. Phi-

lipp Müller (Predigt ist Zeugnis. Grundlegung der Homiletik, Freiburg–Ba-
sel–Wien 2007) uzasadnia, że kazanie jest świadectwem, i widzi w świa-
dectwie istotny fundament przepowiadania i homiletyki.

98 Por. DH 6.
99 KGS, s. 29.
100 VD 59; zob. H. Sławiński, Przepowiadanie chrystocentryczne, [w:] Głosi-

my Pana Jezusa Chrystusa, s. 11–29.
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Tego uczył wcześniej Jan Paweł II, przypominając, że kapłan 
powinien mieć pełną świadomość tego, że słowa, które głosi, nie 
są jego, lecz Tego, który go posłał. Jest więc sługą słowa Boże-
go i dłużnikiem ludu Bożego101. Myśl tę rozwinęła Kongregacja 
ds. Duchowieństwa, stwierdzając dobitnie, że sługa Słowa nie 
może przesłaniać samego Słowa, a więc nie może eksponować 
siebie ani skupiać uwagi na sobie przez relacjonowanie własnych 
przeżyć. „Chociaż postawa służby winna przenikać pełnienie 
wszelkich obowiązków duszpasterskich munus pastorale, jest ona 
szczególnie konieczna w posłudze przepowiadania. Im bardziej 
kapłan staje się prawdziwym sługą słowa, a nie jego panem, tym 
większa jest zbawcza skuteczność słowa”102.

Omawiając zagadnienie świadectwa, warto dokonać ważnego 
rozróżnienia. Czym innym jest świadectwo osobistych przeżyć, 
a czym innym świadectwo życia. W wielu dokumentach Kościoła 
formułowane jest przekonanie wyrażone przez Pawła VI: „Świa-
dectwo życia, jak nigdy przedtem, stało się dziś najkonieczniej-
szym warunkiem skuteczności naszego przepowiadania”103. Świa-
dectwo prawdziwie ewangelicznego życia czyni słowa przekonu-
jącymi104. W przypadku homilistów jest ono konieczne, ponieważ 
wielu ludzi tworzy sobie obraz Chrystusa i Kościoła głównie pod 
wpływem wyświęconych szafarzy105. Trzeba więc głosić Chrystusa 
i pokornie prosić Ducha Świętego, by czynił głosiciela wiarygod-
nym świadkiem Tego, którego głosi. Każdy bowiem, kto przyjął 
pierwszy stopień sakramentu święceń, otrzymał już wówczas 
misję na całe życie: „Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której 

101 Por. PDV 26.
102 KGS II, I, s. 27.
103 EN 79; por. tamże 41, 76. Jan Paweł II (CaT 47) podobnie mówił 

w odniesieniu do katechezy: „Stąd też owo bogate pojęcie katechezy będzie 
rozwijane i kształtowane w potrójny sposób: przez słowo, wspomnienie 
i świadectwo, to jest przez naukę, obrzędy liturgiczne i spełnianie obowiąz-
ków życiowych”.

104 Por. KGS II, 1, s. 28–29; PDV 26.
105 Por. KGS I, 2, s. 21.
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głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytał, nauczaj 
tego, w co uwierzysz, i wypełniaj to, czego będziesz nauczał”106. 
To jest zadanie dla homilisty: głosić Chrystusa, nie siebie, i żyć 
zgodnie z Jego nauką.

Tym, co wydatnie chroni homilistę przed subiektywizmem 
i sentymentalizmem, jest wierność wobec Tradycji i Urzędu Na-
uczycielskiego Kościoła. Klarowne głoszenie tego, co wchodzi 
w zakres nauczania Magisterium Kościoła, pomaga głosicielo-
wi homilii powstrzymać się od opowiadania własnych przeżyć 
i wygłaszania własnych opinii. Dzięki sakramentowi kapłaństwa 
i trwaniu w nieskażonym depozycie wiary chrześcijańskiej głosi-
ciele Słowa niemal instynktownie wyczuwają to, co jest zgodne 
z pierwotną apostolską Tradycją i co przyczynia się do wzrostu 
wiary i świętości ludu Bożego107. Zadanie homilisty nie polega na 
podawaniu wiernym nowinkarskich interpretacji Pisma Świętego, 
ale na jasnym wyrażaniu i nieskażonym przekazywaniu tego, w co 
wierzy Kościół.

Homilia nie jest przepowiadaniem czysto moralizującym bądź dok-
trynerskim ani wykładem z egzegezy biblijnej 

W głoszeniu słowa Bożego należy unikać pokusy przeintelektuali-
zowania, która zamiast rozjaśnić chrześcijańskie sumienia, mogła-
by je raczej zaciemnić108. Kongregacja ds. Duchowieństwa wyraziła 
przekonanie, że przepowiadanie jest skuteczne nie tylko z racji 
swej spekulatywnej zwartości, „ale dlatego że płynie ze szczerego 
i rozmodlonego serca; z przekonania, iż kaznodzieje «mają uczyć 
nie swojej mądrości, lecz słowa Bożego, usilnie zachęcając wszyst-
kich do nawrócenia i świętości». Aby więc przepowiadanie sług 
Chrystusa było skuteczne, musi wynikać z ich głębokiej synow-

106 Por. B. Mokrzycki, Kościół w świętości, Warszawa 1984, s. 132.
107 Por. KO 8; KGS II, 1, s. 27.
108 Por. KGS II, 2, s. 31.
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skiej modlitwy: sit orator, antequam dictor”109. Homilia ma nie tyle 
poszerzać wiedzę, choć element poznawczy jest ważny, co raczej 
uświadamiać, że zbawienie dokonuje się przez uznanie i przyjęcie 
Chrystusa, „gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego inne-
go imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12)110. 
W homilii nie prezentuje się doktryny katolickiej, ale pozostając 
jej wiernym, głosi się zawsze aktualne zbawcze działanie Boga111.

Franciszek argumentuje, że homilia nie może być przepowia-
daniem czysto moralizującym czy indoktrynującym ani lekcją 
egzegezy, ponieważ każde z nich osłabia „komunikację między 
sercami”, do jakiej dochodzi w homilii. Ów dialog serc jest czymś 
więcej niż sam przekaz prawdy. Za pośrednictwem słów między 
tymi, którzy się kochają, realizuje się dobro, które „istnieje w sa-
mych osobach dających się nawzajem w dialogu”112.

109 tamże, s. 29.
110 Por. tamże, s. 31. Ogromne zasługi w zakresie wyraźnego rozróżnienia 

przepowiadania słowa Bożego i nauczania o Bogu mają dwaj teologowie: 
anglikanin Charles Harold Dodd (1884–1973) i Joseph Andreas Jungmann 
(1889–1975). Pierwszy z nich przeprowadził badania nad posługą słowa 
Bożego w pierwotnym Kościele i na ich podstawie doszedł do wniosku, że 
istnieje różnica między przepowiadaniem słowa Bożego (kerygma) i naucza-
nia o Bogu (didaskein): pierwsze jest równoznaczne z ewangelizacją, drugie 
– polega na wyjaśnianiu słowa Bożego, co znajduje wyraz między innymi 
w katechezie. Obok kerygmy i didaskaliów Ch.H. Dodd wymienił jeszcze 
egzortę (paraklesis) i homilię (The Apostolic Preaching and its Developments: Three 
Lectures with an Appendix on Eschatology and History, London 1956, s. 7–8). 
Owoce swoich badań autor przedstawił podczas wykładów na londyńskim 
uniwersytecie King’s College w 1935 roku i wydał po raz pierwszy w 1937 
roku. Z kolei w obszarze języka niemieckiego J.A. Jungmann dokonał po-
dobnego rozróżnienia między przepowiadaniem słowa Bożego a nauczaniem 
o Bogu, a swoje przemyślenia opublikował w książce zatytułowanej Die frohe 
Botschaft und unsere Glaubensveründigun (Regensburg 1936). Obaj autorzy 
zainspirowali rozwój kerygmatycznej odnowy przepowiadania i katechezy.

111 Por. Papieska Komisja Biblijna, Instrukcja o historycznej prawdzie Ewan-
gelii „Sancta Mater Ecclesia” 4; EN 43; DD 41; KGS II, 2, s. 31; H. Sławiński, 
Misterium Chrystusa, kerygmat i dogmat w przepowiadaniu, [w:] Głosimy Pana 
Jezusa Chrystusa, s. 119–146.

112 EG 142.
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Dokumenty Kościoła rozróżniają głoszenie słowa Bożego 
w formie homilii od teologicznego wykładu czy katechezy113. 
Wykład teologiczny i katecheza służą przedstawieniu usystema-
tyzowanej refleksji nad słowem Bożym i precyzyjnemu wyrażeniu 
doktryny Kościoła za pomocą pojęć filozoficznych i teologicz-
nych. Homilia zaś, choć posiada walory dydaktyczne i pedago-
giczne, jest częścią celebracji liturgicznej i z tego powodu nie 
należy rozpatrywać w niej prawd wiary dla nich samych. Nie 
można redukować jej do wykładu odwołującego się tylko do ro-
zumu. Strzeże ją przed tym ścisły związek z rokiem liturgicznym 
i celebrowanym misterium114.

Homilia nie jest przepowiadaniem moralizatorskim, jakkol-
wiek na jej treść składają się zasady życia chrześcijańskiego. 
Chrześcijaństwo bowiem nie jest żadną ideologią, ale sposobem 
życia w zjednoczeniu z Chrystusem. Głoszenie owych zasad 
w homilii domaga się respektowania Bożej pedagogii, widocz-
nej w tekstach biblijnych. Według niej indykatyw zbawczy jest 
uprzedni wobec imperatywu moralnego. To znaczy, że najpierw 
głoszone jest orędzie o tym, kim jest i co czyni dla człowieka 
Bóg, a potem – zobowiązania moralne, wynikające z obdarowania 
przez Stwórcę. Mówienie słuchaczom, jak mają postępować, bez 
uprzedniego ogłoszenia im zbawczego orędzia staje się moralizo-
waniem, którego Dyrektorium homiletyczne każe unikać115.

Dla usunięcia wątpliwości przy omawianiu natury homilii Dy-
rektorium homiletyczne określiło dość klarownie, jak nie należy jej 

113 Por. WLM 61; por. KL 9, 33; Inter oecumenici 7; CaT 23.
114 Por. WLM 61; por. KKK 234; W. Przyczyna, Jak głosić prawdy wia-

ry, [w:] Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. tenże, Kraków 2002, s. 19; 
W. Broński, dz. cyt., s. 51–52; A. Zuberbier, Homilia a kazania katechizmowe, 
WA 5 (1984), s. 161–164. Instrukcja Ecclesiae imago wspomina, że biskup 
może mieć niewiele okazji do formalnego katechizowania. Wówczas „ho-
milia stwarza mu skuteczną okazję do prezentowania krótko i dobitnie 
w oparciu o liturgię dnia pierwszorzędnych prawd wiary chrześcijańskiej, 
chyba że względy duszpasterskie sugerują coś innego” – EI 59.

115 Por. DH 6; IBE IV, C, 3, s. 109; L. Szewczyk, Chrystocentryczne głoszenie 
zasad życia chrześcijańskiego, [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa, s. 173–196.
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pojmować. Ten negatywny opis, dokonany na zasadzie videtur quod 
non, został podsumowany stwierdzeniem, iż wymienione ele-
menty mogą znakomicie służyć homilii, o ile nie stają się w niej 
dominantą: „Tak jak ogień, wszystkie te elementy dobrze służą, 
ale źle panują. Jeśli służą celowi homilii, są dobre; jeśli zajmują 
jej miejsce, nie są dobre”116.

2.1.4.2. Czym homilia jest – via positiva

Do pozytywnego opisania homilii w Dyrektorium homiletycznym 
posłużyły wprowadzenia do ksiąg liturgicznych. Najpierw przyto-
czony został krótki opis z Mszału rzymskiego z 2002 roku, a po nim 
kolejny, znacznie bardziej rozwinięty, zaczerpnięty z wprowadze-
nia do Lekcjonarza mszalnego, będący uzupełnieniem poprzednie-
go117. Nie ma potrzeby cytowania ich w tym miejscu, ponieważ 
obydwa opisy zostały już przytoczone w pierwszym rozdziale 
pracy przy omawianiu dokumentów Kurii Rzymskiej. 

Dyrektorium homiletyczne zwraca uwagę na kilka ważnych kwe-
stii dotyczących opisów homilii w dwóch wspomnianych doku-
mentach. Najpierw podaje cechy charakterystyczne dla wielu ro-
dzajów przepowiadania, genus proximum, związanych z głoszeniem 
tajemnic wiary i prawideł życia chrześcijańskiego z uwzględnie-
niem szczególnych potrzeb słuchaczy. Następnie zaś podana jest 
differentia specifica, czyli cecha odróżniająca homilię od innych ro-
dzajów przepowiadania, a jest nią kontekst liturgiczny. Źródłem 
dla homilii są teksty święte, a więc fragmenty biblijne i modlitwy 
używane w celebracji eucharystycznej. Dyrektorium homiletyczne 
podkreśla, że nie można zapominać o tych modlitwach, gdyż 
stanowią ważny punkt odniesienia dla interpretacji tekstów bi-
blijnych dokonywanej przez homilistę.

W dalszej kolejności, po określeniu tego, co fundamentalne 
dla właściwego zrozumienia istoty homilii w celebracji eucha-

116 DH 7.
117 Tamże 9–10.
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rystycznej, Dyrektorium homiletyczne zwraca uwagę na cel homilii, 
uwzględniając jedność liturgii słowa i liturgii Eucharystii oraz 
ich wpływ na życie wierzących: głoszone misterium Chrystusa 
urzeczywistnia się w ofierze Mszy Świętej i pomaga wiernym 
przestrzegać w codziennym życiu zobowiązań płynących z przy-
jętego sakramentu118.

Takie dynamiczne spojrzenie na przepowiadanie homiletyczne, 
z uwzględnieniem celebracji eucharystycznej i z myślą o wpływie 
na kształt życia uczestników Mszy Świętej, znalazło dalszy wyraz 
w propozycji bardzo ogólnego modelu homilii, w którym wyróż-
nione zostały trzy ważne etapy.

Pierwszym jest przedstawienie znaczenia czytań i modlitw 
z danej celebracji przez pryzmat tajemnicy paschalnej Chrystu-
sa119. Drugim – wprowadzenie zgromadzenia do celebrowanego 
misterium wiary. Ten etap homilii służy przygotowaniu wspól-
noty do celebrowania Eucharystii i do rozpoznania, że paschalne 
misterium Chrystusa urzeczywistnia się w ofierze Mszy Świę-
tej120. Wreszcie trzeci etap dotyczy życia uczestników liturgii po jej 
zakończeniu. Sugeruje, w jaki sposób wierni, „przemienieni przez 
Eucharystię, mogą w swoim powszednim życiu wnieść Ewangelię 
w świat”121. Te sugestie życiowego zastosowania mają wynikać 
z czytań biblijnych. Podczas trzeciego etapu, który może być naj-
krótszy i stanowić zakończenie, należy uwydatnić skutek celebro-
wanej Eucharystii i jej oddziaływanie na codzienne życie „w bło-
gosławionej nadziei na nierozdzielną komunię z Bogiem”122.

Zaprezentowana w Dyrektorium homiletycznym dynamika wyni-
ka z liturgicznej natury homilii oraz z samej istoty liturgii jako 
wydarzenia zbawczego, które kształtuje życie jego uczestników. 
Na związek ten zwróciła uwagę konstytucja Sacrosanctum conci-

118 Por. tamże 11; KL 10; WLM 24.
119 Por. DH 12.
120 Por. tamże 13.
121 Tamże 14.
122 Tamże.
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lium, wskazując, że „duszpasterze powinni czuwać, aby czynności 
liturgiczne odprawiano nie tylko ważnie i godziwie, lecz także, 
aby wierni uczestniczyli w nich świadomie, czynnie i owocnie”123. 
Dyrektorium homiletyczne przypomniało postulat, któremu homilia 
dobrze służy, ponieważ wytwarza u wiernych właściwe usposo-
bienie duszy i pomaga im uzgodnić myśli ze słowami. Chociaż 
bowiem homilię głosi człowiek, to sam „Duch Święty udziela 
czytającym i słuchającym duchowego rozumienia słowa Bożego, 
według dyspozycji ich serca”124. On jest skutecznym Pedagogiem.

W proponowanej przez Dyrektorium homiletyczne dynamice wi-
dać nawiązanie do spostrzeżenia Jana Pawła II o tym, że głosze-
nie słowa Bożego w liturgii przyniesie pożądane owoce tylko 
wówczas, gdy lektura świętego tekstu, podejmowana w duchu 
modlitwy i wierna interpretacji wskazanej przez Kościół, będzie 
kształtować na co dzień życie poszczególnych wiernych i chrze-
ścijańskich rodzin125. Liturgia, choć jest szczytem i źródłem życia 
Kościoła, nie wyczerpuje całej jego działalności, dlatego homilia, 
wskazując na zadania życiowe wynikające z darów otrzymanych 
przez wiernych od Boga, niejako rozciąga działanie liturgii na 
codzienne życie wiernych126.

To prawda, że liturgia zawiera wiele cenny treści służących 
pouczaniu wiernych127, a homilia spełnia funkcję dydaktyczną 
i formacyjną: bez niej znaki liturgiczne mogłyby nie przynieść 
oczekiwanych owoców, bo bez wyjaśniającego słowa, osoby, 
czyny i gesty byłyby pozbawione odniesienia do rzeczywistości, 
którą oznaczają. Jednakże i liturgia, i homilia stanowią przede 
wszystkim zbawczą wymianę darów między Bogiem i ludźmi. 

Jakkolwiek posoborowe nauczanie Kościoła często określa ho-
milię jako oparty o teksty święte wykład tajemnic wiary i zasad 

123 KL 11.
124 KKK 1101.
125 DD 40.
126 Por. W. Przyczyna, Przepowiadanie w liturgii. Cechy posoborowej homilii, 

AK 522 (1996), z. 2, s. 183; por. KL 9.
127 Por. KL 33.
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życia chrześcijańskiego, zaznacza jednocześnie, iż wykład ten nie 
może być w liturgii czymś obcym, ale musi stanowić jej integral-
ny element128. Podobnie więc jak cała liturgia, homilia stanowi 
dla wiernych pouczenie i parenezę, czyli zachętę do prowadzenia 
chrześcijańskiego życia i pomoc w nim. Pouczenie to powinno 
być mistagogią. Ani liturgia, ani homilia nie powinny nigdy wy-
dawać się czymś czysto teoretycznym. Chodzi w nich przecież 
o przeżycie uczestnictwa w dziele zbawienia, a nie o zajęcia dy-
daktyczne. Głównym celem homilii jest udzielenie pomocy wier-
nym w spotkaniu z Chrystusem w liturgii129.

Interesujące jest wspomnienie o eschatologicznym wymiarze 
homilii, która powinna mieć odniesienie do „błogosławionej na-
dziei na nierozdzielną komunię z Bogiem”130. To, że homilia jest 
aktem eschatologicznym, wynika ostatecznie z eschatologicznej 
natury wydarzenia Jezusa Chrystusa, które homilia jako część 
liturgii aktualizuje131. Zwiastuje ona obecność Chrystusa i za-
powiada pełnię zbawienia, a jednocześnie urzeczywistnia dialog 
z Bogiem. Kto słucha słów Jezusa, doświadcza tego, co przeżyli 
uczniowie z Emaus: „I mówili nawzajem do siebie: «Czyż serce 
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?»” (Łk 24, 32). Dlatego też homilia jest przeżywaniem 
zbawienia urzeczywistniającego się w liturgii, a zarazem oczeki-
waniem na pełne zjednoczenie ze Słowem Bożym, Chrystusem, 
który w paruzji będzie oczekiwaną pełnią zbawienia132.

128 Por. tamże 52; OWMR 41; NOWMR 66; KPK, kan. 767 § 1.
129 Por. DMD 35; KGS II, 12, s. 31. Grecki czasownik paraineo znaczy ty-

le, co zachęcać, namawiać kogoś, radzić komuś lub komuś polecać – por. R. Popo-
wski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995, s. 463; 
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 
2000, s. 375.

130 DH 14.
131 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnie-

niach dotyczących eschatologii „Recentiores episcoporum Synodi” (17 maja 1979), 
AAS 71 (1979), s. 939–943; R. Chéno, dz. cyt., s. 23–24.

132 Por. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warsza-
wa 1983, s.  26, 32–33; zob. A. Draguła, Emaus. Tajemnice dnia ósmego, 
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Homilia jest słowem nadziei opartym na zapewnieniu Chry-
stusa: „królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 21). Jest ono 
zarazem „już” i „jeszcze nie”. „Już”, bo komunia z Bogiem jest 
podarowana człowiekowi w Chrystusie; „jeszcze nie”, ponieważ 
nie jest jeszcze stanem nieodwracalnym – może być utracona 
i domaga się dopełnienia w wieczności.

2.2. Głosiciel homilii

Liturgiczna natura homilii domaga się odpowiedniego głosiciela. 
W związku z tym Dyrektorium homiletyczne przypomina, że ho-
milia, jako integralna część liturgii Kościoła, może być głoszona 
wyłącznie przez biskupa, prezbitera lub diakona. Jako uzasadnie-
nie dokument ten podaje, za Ogólnym wprowadzeniem do Mszału 
rzymskiego, nierozerwalną jedność liturgii słowa i liturgii eucha-
rystycznej tworzących razem Mszę Świętą. Dla uwydatnienia tej 
więzi homilię powinien głosić zasadniczo kapłan celebrujący albo 
ewentualnie inna osoba wyświęcona do przewodniczenia lub 
asystowania przy ołtarzu, czyli inny kapłan lub diakon, który we 
Mszy Świętej uczestniczy133. Dyrektorium homiletyczne dobitnie – 
i to dwukrotnie w jednym punkcie – stwierdza, że „liturgiczna 
natura homilii ze swej istoty wymaga, by powierzać ją wyłącznie 
osobom wyświęconym do przewodniczenia liturgii Kościoła”134. 
Świeccy, odpowiednio wyszkoleni liderzy zostali zachęceni do 
wygłaszania wartościowych pouczeń i poruszających zachęt przy 
innych okazjach, które należy stwarzać135.

Nauczanie na ten temat ma swoją burzliwą historię. Budzi-
ło ono wiele kontrowersji w dawnych epokach i wznieciło wiele 

Warszawa 2015, s. 68–69; E. Wasilewski, „Głosimy Chrystusa, który jest i który 
przychodzi”, [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa, s. 221–235.

133 NOWMR 66.
134 DH 5; NOWMR 66; Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-

mentów, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z naj-
świętszą Eucharystią „Redemptionis sacramentum” 161.

135 Por. DH 5.
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ożywionych dyskusji w ostatnim półwieczu136. Kwestia głosiciela 
homilii nie została podjęta przez Sobór Watykański II. Ojcowie 
soborowi wskazali priorytetowy charakter posługi słowa w życiu 
i posłudze kapłanów, a wśród różnych form tej posługi szczególne 
miejsce przyznali homilii137. Sobór nie wypowiedział się jednak 
wprost na temat tego, kto może ją głosić138. Kwestia ta została 
poruszona przez instrukcję Inter oecumenici w odniesieniu do nabo-
żeństw słowa Bożego odprawianych w niedziele i święta pod nie-
obecność kapłana. Instrukcja ta wyraźnie oznajmiła, że homilia jest 
funkcją przewodniczącego liturgii, i dokonała rozróżnienia między 
wyświęconym i niewyświęconym głosicielem homilii: jeśli jest dia-
konem, głosi homilię, a jeżeli nie jest diakonem, odczytuje homilię 
wskazaną przez biskupa lub przez proboszcza139.

Wydane w 1969 roku wprowadzenie do Mszału rzymskiego trzy-
krotnie odniosło się do głosiciela homilii, wskazując, że zazwyczaj 
powinien być nim celebrans; może być nim diakon, a w mszach 
koncelebrowanych z zasady główny celebrans albo któryś z kon-
celebransów. Ponieważ jednak użyty termin „zazwyczaj” nie był 
precyzyjny, został on skorygowany i we wprowadzeniu do drugie-
go wydania Mszału rzymskiego z 1975 roku zastosowane zostało 
sformułowanie „kapłan celebrujący”140.

136 Por. H. Sławiński, Celebrans jako zwyczajny głosiciel homilii we Mszy 
świętej, s. 246–258; tenże, Głosiciel homilii według współczesnych dokumentów 
Kościoła, s. 381–397; tenże, Liturgiczne przepowiadanie słowa Bożego jako jedno 
z naczelnych zadań posługi kapłańskiej, s. 158–171; M. Radej, Istotne problemy 
kaznodziejskie, Kraków 2013, s. 51-108.

137 „Słowem Pisma św. żywi się […] i święcie się przez nie rozwija po-
sługa słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześci-
jańskie, w którym homilia liturgiczna powinna mieć szczególne miejsce” 
– KO 24.

138 Wypowiedzi soborowe dotyczące homilii (KL 24, 35, 52, 78; KO 24) 
nie podjęły tego zagadnienia.

139 Por. Inter oecumenici 37.
140 OWMR 42; por. tamże 61, 165; Papieska Komisja ds. Interpretacji 

Dekretów Soboru Watykańskiego, Responsio ad propositum dubium (11 stycz-
nia 1971), AAS 63 (1971), s. 329 – było to pierwsze, udzielone wprost 
zastrzeżenie homilii mszalnej osobom wyświęconym.
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Nowość w tym zakresie wprowadziło Dyrektorium o Mszach św. 
z udziałem dzieci „Pueros baptizatos”, które się ukazało 1 listopada 
1973 roku. Pozwolono w nim, aby dorosła osoba świecka prze-
mawiała do dzieci po ewangelii, za zgodą proboszcza albo rektora 
kościoła, zwłaszcza gdyby dostosowanie się do mentalności naj-
młodszych sprawiało kapłanowi kłopoty141.

Ponowne zastrzeżenie homilii osobie wyświęconej wprowa-
dził Jan Paweł II adhortacją Catechesi tradendae, w której zaznaczył 
wyraźnie, iż homilia jest „zastrzeżona duchownym wyświęco-
nym”142. Nieco później powtórzyła to zarządzenie Kongregacja 
Sakramentów i Kultu Bożego w instrukcji Inaestimabile donum 
(3 kwietnia 1980)143, a następnie stanowiący dopełnienie nauki 
soborowej Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku144 oraz instrukcja 
Ecclesiae de mysterio (15 sierpnia 1997)145. Ten ostatni dokument 
wyjaśnił, że Kodeks prawa kanonicznego kan. 767 § 1 zniósł wcześ-
niejsze przepisy, które dopuszczały niewyświęconych wiernych 
do głoszenia słowa Bożego podczas Mszy Świętej146. Ponadto 
została podana w nim argumentacja różniąca się od wcześniej-
szego uzasadnienia pozwalającego świeckim na głoszenie słowa 
Bożego podczas nabożeństw z udziałem dzieci. Przypomnijmy, 
że w dyrektorium Pueros baptizatos uzasadniono to pozwolenie 
umiejętnością dostosowania się przez świeckich do mentalności 
słuchaczy147. Natomiast instrukcja Ecclesiae de mysterio uznała wyż-
szość racji sakramentalnych nad pedagogicznymi: 

141 DMD 24.
142 CaT 48.
143 „Homiliae propositum est Dei verbum in lectionibus prolatum fi-

delibus explanare atque eiusmodi nuntium ad aetatis nostrae sensum ac-
commodare. Homilia ergo munus est sacerdotis aut diaconi” – Kongregacja 
Sakramentów i Kultu Bożego, Inaestimabile donum (3 kwietnia 1980), 3; 
por. Liturgicae instaurationes 2a.

144 KPK, kan. 767 § 1.
145 Ecclesiae de mysterio 3 § 2 (AAS 89 (1997), s. 852–877; tekst polski: 

„L’Osservatore Romano” 12 (1998), s. 30–40).
146 Tamże; KPK, kan. 6 § 1, 2.
147 Por. DMD 48.
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Nie jest bowiem istotne to, że ktoś posiada ewentualnie większą 
zdolność przemawiania lub zdobył lepsze przygotowanie teolo
giczne, ale fakt, iż funkcja ta jest zastrzeżona dla osoby, która 
otrzymała sakrament święceń, przez co nawet biskup diecezjalny 
nie ma prawa dyspensować od tego przepisu kanonicznego148, 
jako że nie jest to ustawa czysto dyscyplinarna, lecz dotycząca 
funkcji nauczania i uświęcania, ściśle ze sobą powiązanych149.

Uwzględniając doprecyzowania Stolicy Apostolskiej w oma-
wianej kwestii, Dyrektorium homiletyczne zastrzega głoszenie ho-
milii osobie wyświęconej, a jako uzasadnienie podaje liturgiczną 
naturę homilii150. Ponadto, za Wprowadzeniem do Lekcjonarza mszal-
nego, sugeruje, że z zasady powinien ją wygłaszać przewodniczący 
zgromadzenia151. Gdy po rozdzieleniu chleba słowa homilista-cele-
brans łamie i rozdziela chleb eucharystyczny, staje się wyrazistym 
znakiem jedności dwu stołów, niezbędnych w życiu Kościoła. 
W ten sposób również za sprawą osoby celebransa, będącego 
jednocześnie homilistą, wyrażona zostaje jedność celebracji li-
turgicznej.

Ponadto Dyrektorium homiletyczne przypomina nauczanie sobo-
rowe i wskazania papieża Franciszka na temat etosu głosiciela 
homilii, który powinien być człowiekiem modlitwy; powinien 
najpierw sam słuchać Boga, a potem głosić Jego słowo innym. 
Konstytucja Dei verbum przypomniała przestrogę św. Augustyna 
o tym, aby homilista nie był „bezużytecznym głosicielem Boga 
na zewnątrz, wewnątrz nie będąc jego słuchaczem”152. Ojciec 
Święty Franciszek zachęcał, aby sami głosiciele homilii poddali 

148 Papieska Komisja ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego, Responsio ad propositum dubium (20 czerwca 1987), AAS 79 
(1987), s. 1249.

149 Ecclesiae de mysterio 3 § 1.
150 Por. DH 5.
151 Por. tamże 10; Według Lekcjonarza mszalnego 41: „Przewodniczący 

zgromadzenia wykonuje właściwą sobie funkcję i posługę słowa Bożego 
także wtedy, gdy wygłasza homilię”.

152 Św. Augustyn, Sermones 179, 1, PL 38, 966; KO 25; DH 26.
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się działaniu żywego słowa Boga, jeśli ma ono wniknąć w serca 
słuchaczy153. Dyrektorium homiletyczne przypomniało to nauczanie.

2.3. Odbiorcy homilii

Przemówienia publiczne wygłaszane są zawsze ze względu na au-
dytorium. Nie inaczej jest z homilią. Jest ona w każdym przypad-
ku adresowana do określonego zgromadzenia. Zwraca na to uwa-
gę Dyrektorium homiletyczne, stwierdzając, że „homilia powinna 
być dostosowana do potrzeb danej wspólnoty i naprawdę czerpać 
od niej natchnienie”154. Udzielona homilistom sugestia dotycząca 
czerpania natchnienia od słuchaczy pochodzi z adhortacji papieża 
Franciszka Evangelii gaudium, w której wyraził on przekonanie, że 
Duch Święty, który inspirował autorów Ewangelii i nieustannie 
działa w ludzie Bożym, wskazuje wciąż na nowo, jak należy wsłu-
chiwać się w wiernych i głosić homilie. 

Stąd przepowiadanie chrześcijańskie znajduje w sercu kultury 
ludu źródło wody żywej, zarówno żeby wiedzieć, co należy mó
wić, jak i znaleźć właściwy sposób, by to powiedzieć. Podobnie 
jak wszystkim nam podoba się, żeby nam mówiono w naszym 
ojczystym – „macierzyńskim” języku, podobnie również w wierze 
podoba nam się, żeby mówiono do nas w kluczu kultury ojczy
stej – „macierzyńskiej”, w kluczu ojczystego – „macierzyńskiego” 
dialektu (por. 2 Mch 7, 21.27), i wtedy serce przygotowuje się, 
by słuchać lepiej155.

Uczestnicy liturgii powinni w sposób wyraźny dostrzec, że 
homilia skierowana jest do nich i że dotyczy ich spraw. Konsty-
tucja o liturgii będąca pierwszym dokumentem Soboru Watykań-
skiego II nie zwróciła jeszcze wystarczającej uwagi na potrzeby 
słuchaczy homilii. Podany w niej opis homilii nie uwzględnia 

153 Por. EG 150; DH 26.
154 DH 8.
155 Tamże 8; EG 139.
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należycie adresatów. Trzeba jednak zauważyć, że niezbędnych 
uzupełnień w tym zakresie Stolica Apostolska dokonała w doku-
mentach wydanych jeszcze w trakcie soboru. Tuż po publikacji 
konstytucji o liturgii Papieska Komisja Biblijna zaleciła głosicie-
lom słowa Bożego zwracanie uwagi na to, kto jest ich słucha-
czem156. Również Święta Kongregacja Obrzędów dopowiedziała 
w instrukcji Inter oecumenici, że w homilii należy uwzględniać 
szczególne potrzeby słuchaczy. Zostały one wymienione jako ele-
ment treściowy homilii na równi z czczoną tajemnicą. Misterium 
Chrystusa jest bowiem obecne w codziennym życiu wierzących, 
a nie tylko w liturgii157.

Wydany pod koniec soboru Dekret o życiu i posłudze kapłanów 
podjął kwestię adresatów homilii, domagając się, by przepowia-
danie kapłańskie wyjaśniało słowo Boże nie w sposób ogólny 
i abstrakcyjny, ale dostosowujący odwieczną prawdę Ewangelii do 
konkretnych warunków życia słuchaczy158. Przepowiadanie igno-
rujące egzystencjalne pytania i problemy adresatów nie byłoby 
w stanie poruszyć ich umysłów. Sobór pod koniec swych obrad 
wyraził oczekiwanie, że prezbiterzy będą się chętnie wsłuchiwać 
w pragnienia świeckich oraz uznawać ich doświadczenie i kom-
petencje „w różnych dziedzinach ludzkiego działania, by razem 
z nimi mogli rozpoznać znaki czasów”159. 

Potrzeba uwzględniania adresatów ewangelicznego orędzia 
w kościelnej posłudze słowa była podejmowana po Soborze Wa-
tykańskim II w wielu dokumentach Stolicy Apostolskiej. Święta 
Kongregacji ds. Seminariów i Uniwersytetów160 domagała się 
uwzględnienia tej zasady już w procesie formacji przyszłych gło-
sicieli słowa Bożego, zarówno tych, którzy byli wprowadzani 

156 Por. Papieska Komisja Biblijna, Instrukcja o historycznej prawdzie Ewan-
gelii „Sancta Mater Ecclesia” 4.

157 Por. Inter oecumenici 54; Synod Biskupów, O kapłaństwie ministerialnym 
„Ultimis temporibus” (30 listopada 1971), II, I, 1 c.

158 Por. DK 4, 19.
159 Tamże 9.
160 Doctrina et exemplo 35.
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w życie liturgiczne i duchowe od dzieciństwa, jak i tych, którzy 
zetknęli się z nim jako dorośli. Paschalne misterium Chrystusa 
powinno być proklamowane w sposób dostosowany do każdej 
osoby. 

Również Kongregacja Kultu Bożego161 podkreśliła, że drogą do 
łatwiejszego pozyskania słuchaczy dla prawdy jest uwzględnienie 
przez homilistę mentalności, obyczajów, okoliczności, niebezpie-
czeństw i uprzedzeń adresatów dobrej nowiny. 

Podobnie w czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II wielo-
krotnie wskazywał, iż niezbędne jest dostosowanie homilii do 
słuchających. Mówił, że na pełniących posługę słowa spoczywa 
odpowiedzialność i obowiązek starannego przygotowania „ko-
mentarza do słów Pańskich, który będzie wiernie oddawał ich 
treść, nawiązując do aktual nych problemów i do życia współcze-
snych ludzi”162. Mówiąc zaś o tym, że w liturgii słowa jest miej-
sce tylko na proklamację tekstów Pisma Świętego, Jan Paweł II 
zasugerował, że to właśnie w homilii mogą zostać wykorzystane 
wartościowe dzieła ludzkiej kultury, o ile posiadają ewidentne 
walory religijne i moralne: „do istoty bowiem homilii należy mię-
dzy innymi okazywanie zbieżności pomiędzy objawioną mądro-
ścią Bożą a szlachetną i szukającą na różnych drogach prawdy 
myślą ludzką”163.

Na konieczność bliskości homilisty ze słuchaczami zwróciła 
uwagę Kongregacja ds. Duchowieństwa. Zaznaczyła, że „[k]azno-
dzieja musi być świadomy tego, do czego pragnie dojść i dlatego wi-
nien doskonale poznać realia życia i kultury swoich słuchaczy. Aby 
nie głosić abstrakcyjnych teorii, musi znać własną owczarnię”164.

Konieczna „duszpasterska wrażliwość kaznodziejów na pro-
blemy niepokojące ludzi naszych czasów oraz na proponowane 

161 OME 15.
162 DD 40; por. KDK 4; CaT 48; DC 10; VS 2.
163 DC 10; por. KL 37.
164 KGS II, 2, s. 37; por. P. Schineller, A Hand Book on Inculturation, New 

York 1990, s. 46.
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rozwiązania”165 oznacza zainteresowanie sprawami wszystkich 
uczestników zgromadzenia liturgicznego, także dzieci i ludzi nie-
wykształconych166. Jednak konieczność podjęcia w homilii potrzeb 
słuchaczy nie jest tożsama z rozwiązywaniem partykularnych kwe-
stii, ale raczej domaga się oświetlania życia słuchaczy mądrością 
i światłem Ewangelii Chrystusowej. Kaznodzieja nie może narzu-
cać odpowiedzi, ale może – i musi – głosić prawdę i przedstawiać 
jedyną ostatecznie satysfakcjonującą odpowiedź na najgłębsze py-
tania życiowe – Jezusa Chrystusa, który „objawia w pełni człowieka 
samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”167.

Przypomniana w Dyrektorium homiletycznym168 konieczność do-
stosowania homilii do potrzeb danej wspólnoty dotyczy aktuali-
zacji169 oraz inkulturacji170 orędzia biblijnego, a więc zagadnień 
dokładnie omówionych przez Papieską Komisję Biblijną w do-
kumencie zatytułowanym Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. 
Według tego dokumentu współcześni głosiciele słowa Bożego, 
podobnie jak prorocy, powinni przemawiać zawsze do aktual-
nych słuchaczy. To znaczy, że z tekstów świętych powinni czerpać 
ożywcze moce duchowe i przekazywać je stosownie do potrzeb 
dziś żyjących społeczności chrześcijańskich. Bez zbytniego wcho-
dzenia we wszystkie szczegóły wyjaśnianych tekstów biblijnych 
należy podczas homilii „wydobyć z przeczytanych tekstów to, co 
może stanowić pewne światło dla wiary i stymulować doskona-
lenie życia chrześcijańskiego, tak zbiorowego jak indywidualne-
go”171. Pismo Święte bowiem zawiera słowo Boże skierowane do 
Kościoła i świata w ich dzisiejszym kształcie. 

165 KGS II, 2, s. 33.
166 WLM 24.
167 KDK 22; FR 1.
168 Por. DH 20.
169 Por. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele 

(15 kwietnia 1993), tłum. z j. franc. K. Romaniuk, Poznań 1994, IV, A; 
tamże IV, C, 3.

170 Por. tamże IV, B; por. tamże IV, C, 3.
171 Tamże IV, C, 3.
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Zawarte w Dyrektorium homiletycznym zalecenie szukania in-
spiracji do przepowiadania w kulturze słuchaczy wiąże się z fun-
damentalnym w nauczaniu Franciszka wskazaniem dotyczącym 
„towarzyszenia”. Duszpasterz, który chce skutecznie głosić słowo 
Boże, musi przesiąknąć „zapachem owiec”, to znaczy żyć spra-
wami słuchaczy, towarzyszyć im. Według Franciszka „sztuka to-
warzyszenia” jest niezbędna w działalności Kościoła172. „Kościół 
będzie musiał wprowadzić swoich członków – kapłanów, zakon-
ników i świeckich – do tej «sztuki towarzyszenia», aby wszyscy 
nauczyli się zawsze zdejmować sandały wobec świętej ziemi dru-
giego (por. Wj 3, 5)”173. Jedynie z takiego towarzyszenia może 
zrodzić się homilia, rozmowa w kręgu macierzyńsko-kościelnym, 
która ostatecznie jest dialogiem Pana ze swoim ludem. Nawet 
w przypadku, gdy homilia jest z różnych względów trudna, jeśli 
tylko daje poczucie „ducha macierzyńsko-kościelnego, będzie 
ona owocna, podobnie jak nudne rady matki przynoszą z czasem 
owoce w sercu dzieci”174.

2.4. Zasady interpretacji słowa Bożego w liturgii

Pismo Święte jako księga zbawczych słów i czynów Boga doko-
nanych w Chrystusie jest pierwszorzędnym źródłem homilii175. 
Obfite zastawienie dla wiernych stołu słowa Bożego było jed-
ną z naczelnych trosk soborowej odnowy Kościoła176. Słowo to, 
utrwalone pod natchnieniem Ducha Świętego na kartach Pisma 
Świętego, jest mową Boga przekazaną na sposób ludzki; to uni-
wersalne orędzie zbawienia skierowane do człowieka i do ludz-

172 Por. EG 24, 169–173.
173 Tamże 169.
174 Por. tamże 140.
175 Pismo Święte jest fundamentalnym źródłem całej liturgii. Bez niego 

nie byłoby liturgii w ogóle – por. A.J. Chupungco, O.S.B., Liturgical Incultu-
ration. Sacramentals, Religiosity, and Catechesis, Colegeville, MN 1992, s. 83.

176 KL 51; por. Jan Paweł II, List apostolski na zakończenie wielkiego jubile-
uszu roku 2000 „Novo millennio ineunte” 39.
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kości rozproszonej po całym świecie na przestrzeni wszystkich 
epok. Zostało ono przekazane Kościołowi, aby je zachowywał, 
wyjaśniał i rozpowszechniał177. Dlatego też Sobór Watykański 
II przywrócił Biblii właściwe jej miejsce w przepowiadaniu i li-
turgii, w katechezie, w naukach teologicznych i wszelkim na-
uczaniu chrześcijańskim oraz innych formach duszpasterstwa. 
Stanowi ono niejako duszę teologii i przepowiadania178. Nie ma 
w dokumentach soborowych wypowiedzi o homilii, która nie 
uwzględniałaby jej więzi z Pismem Świętym. Albowiem homilia 
zawiera autentyczne słowo Boże i jest słowem Bożym w słowie 
ludzkim179.

Według Dyrektorium homiletycznego kluczem hermeneutycznym 
fragmentów biblijnych proklamowanych w trakcie celebracji eu-
charystycznej jest kontekst liturgiczny180. W tym świetle omówio-
ne zostały zasady interpretacji Pisma Świętego pasujące do homi-
lii. Dyrektorium homiletyczne odżegnuje się od prostego wyjaśniania 
tekstów biblijnych na podstawie schematu: najpierw wyjaśnienie 
tekstów biblijnych, a potem ich moralna i egzystencjalna aplikacja. 
Takie podejście do Pisma Świętego nie jest właściwe dla homilii, 
bo nie respektuje jej liturgicznej natury. Integralna więź homilii 
z Mszą Świętą domaga się tego, by przy interpretacji słowa Bożego 
uwzględniony został układ czytań i modlitw z danej celebracji181.

Sobór Watykański II podał trzy zasady teologiczne, które za-
wsze powinny być uwzględniane przy interpretacji tekstów bi-

177 KO 9, 12; zob. H. Simon, Przepowiadanie biblijne, [w:] Biblia w na-
uczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 58; W. Broński, 
dz. cyt., s. 34–35.

178 Por. KL 7, 24, 33, 35, 48, 51–52, 56; KO 1, 21, 24–26; DM 6; DK 18; 
DFK 16.

179 Por. KL 24, 35, 52–53, 78; KO 24; W. Przyczyna, Kazanie jako słowo 
Boże, [w:] Fenomen kazania, red. tenże, Kraków 1994, s. 48–66; R.E. Brown, 
‘And the Lord Said?’ Biblical Reflections on Scripture As the Word of God, „Theolo-
gical Studies” 42 (1981), s. 18; W.J. Burghardt, Preaching. The Art and the 
Craft, New York–Mahwah, NJ 1987, s. 57.

180 Por. DH 15.
181 Por. tamże 16; WLM 66; VD 57.
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blijnych, a więc nie tylko w homilii. Takiego podejścia do Pisma 
Świętego domaga się jego przywilej Bożego natchnienia. Trzeba 
więc, aby tekst święty był czytany i interpretowany w tym samym 
duchu, w jakim został napisany pod Bożym natchnieniem182. Dy-
rektorium homiletyczne przypomina podane przez sobór zasady. To 
po kolei zasada:

1. zasada treści i jedności całego Pisma Świętego;
2. zasada odczytywania Pisma Świętego w żywej Tradycji Ko-

ścioła;
3. zasada uwzględniania analogii wiary.
Chociaż te trzy zasady służą do interpretacji Pisma Świętego 

w każdych okolicznościach, są one jednocześnie zalecane przez 
Dyrektorium homiletyczne jako szczególnie pomocne do przygoto-
wania homilii mszalnej183.

2.4.1.  Treść i   jedność całego Pisma Świętego

Pismo Święte, choć złożone z wielu ksiąg, jest jedno, bo jeden 
jest Boży plan zbawienia ludzi, w którego centrum jest paschalne 
misterium Jezusa Chrystusa. Ono pozwala lepiej zrozumieć teksty 
Starego Testamentu i cały Boży zamysł względem ludzi184. Ono od-
krywa znaczenie Pisma, wcześniej „zakryte” (por. Łk 24, 26–27)185. 
Aż dwukrotnie Dyrektorium homiletyczne przywołuje metaforę użytą 
przez św. Tomasza z Akwinu: „Serce Chrystusa oznacza Pismo 
Święte, które ukazuje serce Chrystusa. Przed męką serce Chrystu-
sa było zamknięte, ponieważ Pismo Święte było niejasne. Pismo 
Święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, 
wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane 
proroctwa”186. 

182 Por. KO 12; 16; KKK 111–114.
183 Por. DH 17; KKK 112.
184 KKK 112.
185 Por. DH 18.
186 Tamże 17–18; św. Tomasz z Akwinu, Expositio in Psalmos 21, 11; 

cyt. za: KKK 112.
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Sobór w mniej poetycki sposób wypowiedział się o treści i jed-
ności Pisma Świętego. Stwierdził, że Bóg, główny autor całego 
Pisma Świętego, a więc ksiąg obydwu Testamentów, sprawił, że 
Nowy Testament został ukryty w Starym, a Stary znalazł wyjaś-
nienie w Nowym187.

Natomiast Dyrektorium homiletyczne, aplikując omawianą za-
sadę do homilii, zwróciło uwagę na to, że jedność całego Pisma 
Świętego uwydatnia się w roku liturgicznym, na kanwie którego 
opracowany został Lekcjonarz mszalny. W jego centrum znajdu-
je się „Pismo, którym Kościół obwieszcza i celebruje Triduum 
Paschalne”188. Przygotowaniem do tego centrum roku liturgicz-
nego jest Wielki Post, a przedłużenie Triduum Paschalnego sta-
nowi okres wielkanocny. Oprócz tego najważniejszego, mocnego 
okresu w roku liturgicznym istnieje jeszcze drugi okres mocny, 
tworzony przez cykl: Adwent – Narodzenie Pańskie – Epifania. 
Również i on ma swoje ukierunkowanie paschalne. 

Poza tym jedność Pisma Świętego została uwzględniona w do-
borze czytań w lekcjonarzu na niedziele, uroczystości i ważniej-
sze święta189. Lekcjonarz mszalny stanowi dobór fragmentów Pi-
sma Świętego podporządkowany logice organiczno-postępującego 
przedstawiania misterium Chrystusa w roku liturgicznym. Czytania 
w nim zawarte stanowią część liturgii, dlatego też odzwierciedlają 
charakter niedziel i świąt roku liturgicznego. Tematem central-
nym jest paschalne misterium Chrystusa. Dzięki temu uwidocznia 
się najlepiej jedność obydwu Testamentów i dziejów zbawienia, 
których ośrodkiem jest Chrystus. Od przewodniczącego liturgii, 
który zazwyczaj jest też homilistą, dokumenty Kościoła oczekują 
doskonałej znajomości struktury lekcjonarza jako warunku do od-
powiedniego przybliżenia wiernym zbawczego dzieła Chrystusa190. 
O strukturze lekcjonarza na niedziele decydują określone principia.

187 Por. KO 16.
188 DH 19.
189 Por. tamże.
190 Por. WLM 39; OWMR 42.



118

Czytania na niedziele i święta zostały dobrane na podstawie 
zasady zgodności tematycznej oraz czytania półciągłego (lectio 
semicontinua). Punktem wyjścia przy tworzeniu lekcjonarza były 
dla ojców soborowych perykopy ewangeliczne. Do nich, a więc 
na zasadzie harmonizacji tematycznej a nie według logiczne-
go porządku, dobierano czytania ze Starego Testamentu, a do 
tych ostatnich – psalmy responsoryjne191 i dlatego nie należy ich 
ignorować w homilii192. Czytania te zostały dobrane z zamiarem 
uniknięcia nadmiernej różnorodności oraz dla ukazania jedności 
obydwu Testamentów. Twórcy lekcjonarza postarali się jednak, 
aby uczestnicy niedzielnych mszy poznali najważniejsze fragmen-
ty Starego Testamentu193.

Pomocą w dostrzeżeniu jedności czytań służą poprzedzające je, 
starannie dobrane tytuły. Głosiciel homilii powinien je wskazać, 
nie licząc na to, że słuchacze sami dostrzegą te związki. Wprowa-
dzenie do Lekcjonarza mszalnego domagało się umieszczenia staran-
nie dobranych tytułów przed poszczególnymi tekstami, najlepiej 
ze słów danego tekstu, „aby wskazać główny temat czytania, i gdy 
to konieczne, zwrócić uwagę na związek między czytaniami tej 
samej Mszy”194.

Lektura Ewangelii została dokonana na kanwie trzyletniego 
cyklu: w roku A czytana jest Ewangelia według św. Mateusza; 
w roku B – Ewangelia według św. Marka, ale ponieważ jest ona 
krótsza od pozostałych, więc od siedemnastej do dwudziestej 
pierwszej niedzieli czytania z szóstego rozdziału Ewangelii we-
dług św. Jana zastępują analogiczne opowiadanie według św. Mar-
ka; w roku C wreszcie czytana jest Ewangelia według św. Łukasza. 
Zgodnie z tradycją Ewangelia według św. Jana czytana jest – jako 
lectio semicontinua – pod koniec Wielkiego Postu i w okresie Wiel-
kanocy. W okresach: wielkanocnym, Wielkiego Postu i Adwentu 

191 Por. WLM 66.
192 Por. DH 146.
193 Por. WLM 106; DH 146.
194 WLM 123; DH 146.
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zestawienie wszystkich czytań niedzielnych w poszczególnych 
Mszach Świętych dokonane jest metodą tematyczną. Harmonia 
tematyczna czytań jest w tych okresach zamierzona195.

Natomiast drugie czytanie w niedziele zwykłe w ciągu roku, 
pochodzące z listów apostolskich, zostało ułożone według za-
sady czytania półciągłego. Oznacza to, że w okresie zwykłym 
drugie czytanie zostało włączone do lekcjonarza bez zamierzo-
nego związku tematycznego z perykopami ewangelicznymi bądź 
fragmentami ze Starego Testamentu. Niemniej jedność całego 
Pisma Świętego umożliwia często odnalezienie powiązania mię-
dzy drugim czytaniem a czytaniem z Ewangelii bądź ze Starego 
Testamentu196. Takie powiązanie jest możliwe w związku z pod-
stawowym celem homilii: „Paschalne misterium Chrystusa, gło-
szone w czytaniach i homilii, urzeczywistnia się przez ofiarę Mszy 
Świętej”197. 

Dyrektorium homiletyczne udziela praktycznej wskazówki, że nie 
należy na siłę – tour de force – wykazywać zgodności tematycznej 
drugiego czytania w niedziele zwykłe w ciągu roku z pozostały-
mi czytaniami, bo taka zgodność nie została zamierzona. Wolno 
natomiast od czasu do czasu zbudować homilię przede wszyst-
kim na drugim czytaniu198. Poza tym należy podążać za jednym 
wątkiem i prowadzić słuchaczy „w głąb tajemnicy życia, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, która uobecnia się w celebracji 
liturgicznej”199.

Znajomość kompozycji lekcjonarza pozwala homiliście uni-
kać sztucznie wymuszonej harmonii wszystkich czytań albo też 
sprowadzania homilii do komentarza opartego o nużący schemat: 
w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy …, w drugim jest mowa o …, 
a Ewangelia dotyczy … Homilia służy nie egzegezie tekstów bi-

195 Por. WLM 66–68; DH 140–145.
196 DH 147–149.
197 WLM 24; DH 149.
198 Por. DH 148.
199 Tamże 149.
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blijnych, ale – podobnie jak i one – proklamacji celebrowanego 
misterium200: „Homilista nie powinien poczuwać się do obo-
wiązku wyjaśniania każdego z czytań ani konstruowania sztucz-
nych łączników między nimi. Zasadą jednoczącą jest objawienie 
i celebrowanie paschalnej tajemnicy Chrystusa na zgromadzeniu 
liturgicznym”201.

Lekcjonarz mszalny stanowi niejako podręcznik homilisty. Dobrane 
w nim czytania służą ukazaniu misterium Chrystusa i historii zba-
wienia. Według redaktorów lekcjonarza jeden i ten sam tekst może 
być proklamowany w odmiennych aspektach, okolicznościach i ob-
chodach roku kościelnego – „należy o tym pamiętać w homilii”202. 

2.4.2.  Żywa Tradycja całego Kościoła

Żywa bądź święta Tradycja, określana też Tradycją apostolską, 
to Objawienie Boże przekazywane w Kościele od pierwotnych 
głosicieli Dobrej Nowiny aż po dzień dzisiejszy. Tradycja święta, 
jak uczy konstytucja Dei verbum203, podobnie jak Pismo Święte 
pochodzi ze źródła Bożego Objawienia. Z tym, że Pismo Świę-
te jest mową Bożą utrwaloną na piśmie, a Tradycja święta jest 
słowem Bożym powierzonym apostołom i ich następcom, by je 
zachowywali w swoim nauczaniu, wyjaśniali i rozpowszechniali 
pod stałą opieką Ducha Świętego, który ożywia pamięć Kościoła. 
Z tego względu Tradycja cieszy się taką samą czcią i poważaniem, 
co Pismo Święte. I jedno, i drugie uobecnia i ożywia w Kościele 
misterium Chrystusa oraz stanowi jeden depozyt słowa Bożego 
powierzony całemu Kościołowi. Odwoływanie się do tego depo-
zytu zapewnia ludowi Bożemu trwanie w nauce apostołów, nie-
omylność w jej głoszeniu i jednomyślność w jej praktykowaniu.

200 Por. H. Sławiński, Znaczenie Lekcjonarza mszalnego w kaznodziejstwie, 
s. 386–403.

201 Por. DH 149.
202 WLM 3, przyp. 7.
203 KO 9.
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Tradycja nie sprowadza się wyłącznie do przekazu twierdzeń 
i dogmatów, lecz – podobnie jak samo Objawienie Boże – jest 
kontynua cją zbawczego dialogu, udzielaniem się Boga ludziom. 
Od Tradycji apostolskiej odróżnia się wiele „tradycji” liturgicz-
nych, teologicznych, dyscyplinarnych czy pobożnościowych, jakie 
z biegiem czasu rozwinęły się w Kościołach lokalnych. Podlegają 
one weryfikacji przez Urząd Na uczy cielski Kościoła i mogą być 
pod jego przewodnictwem, w świetle Tradycji apostolskiej, zacho-
wane, modyfikowane lub odrzucane204.

Według soborowej konstytucji Dei verbum „[ś]więta Tradycja i Pi-
smo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony 
Kościołowi”205. Kościół zaś wyznaje, że ten sam Bóg, który przed 
wiekami przemawiał przez proroków, a następnie w sposób dosko-
nały przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa – Wcielone Słowo – na-
dal prowadzi dialog z Kościołem: „Duch Święty, przez którego żywy 
głos ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, 
wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo 
Chrystusowe obficie w nich mieszka”206. Słowo Boże trwa i rozwija 
się w Kościele. Jest przekazywane przez Pismo Święte i Tradycję: 
dwa nurty, które wypływają z jednego źródła i płyną wciąż obok 
siebie, wzajemnie się zasilając w drodze do tego samego celu.

Właściwością słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym jest 
to, że nosi ono na sobie znamię przeżyć i doświadczeń wspólnot 
wiary, w których było przekazywane i spisane. Zarówno Stary, jak 
i Nowy Testament są owocem długotrwałego procesu kolejnych re-
interpretacji zbawczych wydarzeń przez wspólnoty wierzących207. 
Proces ten nadal jest podejmowany w Kościele, który jest natu-

204 Por. tamże 8–9; KKK 77–80, 83–84, 1103; W. Broński, dz. cyt., 
s. 48–49; S. Moysa, Słowo zbawienia, Kraków 1974, s. 153–154; S.C. Na-
piórkowski, dz. cyt., s. 98–99; A. Zuberbier, Homilia a „Depozyt objawienia”, 
WA 1 (1985), s. 165–168; H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą, s. 48–49.

205 KO 10.
206 Tamże 8; por. KKK 79.
207 Por. IBE II, A, 2, s. 64; L.E. Keck, The Bible in the Pulpit. The Renewal of 

Biblical Preaching, Nashville, TN 1978, s. 88.
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ralnym miejscem czytania Pisma Świętego, bo „żadne proroctwo 
Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia” (2 P 1, 20)208. Pismo 
Święte jest dokumentem wiary wspólnoty Kościoła, posiadającym 
przebogatą tradycję interpretacji poszczególnych tekstów w świe-
tle całości słowa Bożego, a więc przy uwzględnieniu wciąż nowych 
wyzwań i znaków czasu.

Dyrektorium homiletyczne, nawiązując do Katechizmu Kościoła ka-
tolickiego, przypomniało, że z wielkim szacunkiem odnosili się 
do Tradycji ojcowie Kościoła. Twierdzili, że „Pismo Święte jest 
bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie”209. Ko-
ściół bowiem zachowuje w Tradycji żywą pamięć słowa Bożego 
i interpretuje je „według sensu duchowego, który Duch daje Ko-
ściołowi”210. 

Wydatnej pomocy w zgłębianiu duchowego sensu Pisma Świę-
tego dostarczają dzieła patrystyczne. Zdaniem Kongregacji ds. 
Duchowieństwa pisma ojców Kościoła i wielkich pisarzy Tradycji 
pomagają „zgłębić objawione słowo i przybliżać je wiernym”211. 
Uprzywilejowaną zaś dla homilisty okazję zżycia się z nauką Bi-
blii, ojców Kościoła, pisarzy kościelnych, Urzędu Nauczycielskie-
go i teologów stanowi Liturgia godzin. Kapłan, który przyswaja 
sobie tę naukę „może się nią dzielić z Ludem Bożym w przepo-
wiadaniu”212.

Również Dyrektorium homiletyczne przypomniało, że wielkimi 
mistrzami interpretacji Pisma Świętego według sensu duchowego 
są ojcowie Kościoła. Będąc w większości duszpasterzami, obja-
śniali oni słowo Boże w trakcie liturgii. Dzięki postępowi badań 

208 Por. IBE III, B, 2, s. 83; C. Hyde, The Bible in the Church. The Lectionary 
as Paradigm, „Worship” 61 (1987), nr 4, s. 327; G.S. Sloyan, The Bible as the 
Book of the Church, „Worship” 60 (1986), nr 1, s. 13–14; T. Siemieniec, Czy 
słowo Boże potrzebuje ram? Klucz do interpretacji słowa, [w:] Homilia integralna, 
s. 26–27.

209 KKK 113.
210 Tamże; por. tamże 85–86, 95; KO 10; DH 17.
211 KGS II, 2, s. 34.
212 Tamże II, 1, s. 29.
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patrystycznych i odnajdywaniu zagubionych tekstów pojawiają 
się krytyczne przekłady pism ojców Kościoła. Wiele fragmentów 
z tych pism jest dostępnych dla wiernych i homilistów w Godzinie 
czytań z Liturgii godzin. Teksty te pomagają odkrywać duchowy 
sens Pisma Świętego.

Ojcowie Kościoła pomagają dostrzec więź Starego i Nowego 
Testamentu, a także wiele figur i wzorców tajemnicy paschalnej, 
od opisów początku historii zbawienia przez dzieje narodu wy-
branego aż po szczyt w Jezusie Chrystusie. Oni pomagają odkryć 
bogactwo ukryte w Piśmie Świętym oraz więź słowa Bożego z ce-
lebracją eucharystyczną. Jako pomoc dla homilistów do czerpania 
z bogactwa ojców Dyrektorium homiletyczne zasugerowało Catena 
aurea św. Tomasza z Akwinu. Przypomniało też, że Sobór Waty-
kański II wyraźnie wskazywał na pisma patrystyczne jako obfity 
zasób dla głosicieli homilii: 

W czasie święceń biskup napomina prezbiterów, aby byli „dojrzali 
w wiedzy” i aby ich nauczanie było „duchowym lekarstwem dla 
Ludu Bożego” (Pontificale Romanum, De Ordinatione Presbytero-
rum). Wiedza szafarza świętości powinna być święta, ponieważ 
została wzięta ze świętego źródła i do świętego celu jest skie
rowana. Przede wszystkim więc niech czerpie się ją z czytania 
i rozważania Pisma Świętego, ale także karmi się przez studium 
świętych ojców i doktorów Kościoła oraz innych dokumentów 
Tradycji213.

Sobór był promotorem przepowiadania homilijnego, które 
przybliżałoby wiernym treści biblijne, a także pisma ojców i dok-
torów Kościoła oraz inne przekazy Tradycji. Bez oparcia w tej 
ostatniej przepowiadanie byłoby pozbawione korzeni. Również 
Dyrektorium homiletyczne dowartościowało skarb, jakim dla prze-
powiadania homilijnego jest Tradycja.

213 DK 19; DH 25.
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2.4.3.  Analogia wiary

Trzecią wreszcie zasadą teologiczną interpretacji Pisma Świętego 
jest analogia wiary. Oznacza ona „spójność prawd wiary między 
sobą i w całości planu Objawienia”214 i odnosi się do spoistości 
doktryny oraz hierarchii prawd wiary. W centrum wiary chrześci-
jańskiej znajduje się tajemnica jednego Boga w trzech Osobach 
i zaproszenie ludzi do udziału w życiu Bożym. Rzeczywistość ta 
została objawiona i stała się dostępna dla ludzi za sprawą pas-
chalnego misterium Chrystusa. Tu tkwi sedno „chrystologii Sło-
wa”, jakim jest jedność Boskiego planu i zgodność misterium 
paschalnego z Pismem Świętym.

Wszystkie czytania biblijne, a najlepiej widać to w przypadku 
czytań z okresu wielkopostnego, nabierają najgłębszego sensu 
w relacji do tajemnicy paschalnej, do której celebrowania przy-
gotowują. I to jest fundamentalna zasada przyjęta w Dyrektorium 
homiletycznym: „czytania mszalne należy odnosić do ich centrum, 
czyli tajemnicy paschalnej Jezusa, w głąb której wkraczamy dzięki 
celebrowaniu sakramentów paschalnych”215.

Wszystkie prawdy wiary wiążą się ściśle z paschalnym miste-
rium Chrystusa, ale nie wszystkie prawdy wiary głoszone w ofi-
cjalnym nauczaniu Kościoła posiadają tę samą rangę. Istnieje 
bowiem hierarchiczny porządek prawd w tym nauczaniu. Dlatego 
w głoszeniu homilii obowiązuje zasada hierarchii prawd wiary216. 
Oznacza ona w praktyce, że prawdy pierwszorzędne powinny być 
głoszone pierwszorzędnie, a peryferyjne – peryferyjnie. W ho-
milii powinny być głoszone przede wszystkim pierwszorzędne 
prawdy wiary217. 

214 DH 17, 21; KKK 114.
215 DH 57.
216 Por. DK 19; DE 11; KKK 90, 234; Kongregacja ds. Duchowieństwa, 

Ogólne dyrektorium katechetyczne „Ad normam decreti” 43.
217 Por. A. Zuberbier, Homilia a kazania katechizmowe, s. 161–164; H. Sła-

wiński, Między ciągłością a zmianą, s. 49.
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O konieczności respektowania hierarchii prawd w przepo-
wiadaniu przypomniał papież Franciszek w adhortacji Evangelii 
gaudium: 

Wszystkie objawione prawdy pochodzą z tego samego boskiego 
źródła i należy wierzyć w nie z tą samą wiarą, ale niektóre z nich 
są ważniejsze, ponieważ wyrażają bardziej bezpośrednio isto
tę Ewangelii. W tym fundamentalnym rdzeniu jaśnieje piękno 
zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie umarłym 
i zmartwychwstałym. W tym sensie Sobór Watykański II stwier
dził, że „istnieje porządek czy «hierarchia» prawd nauki kato
lickiej, ponieważ różny jest ich związek z fundamentami wiary 
chrześcijańskiej”. Odnosi się to zarówno do dogmatów wiary, 
jak również do całości nauczania Kościoła, łącznie z nauczaniem 
moralnym218.

Dalej zaś papież Franciszek, powołując się na nauczanie 
św. Pawła (Ga 5, 6) i św. Tomasza z Akwinu, rozwinął tę myśl, 
wskazując na miłosierdzie jako najważniejsze w hierarchii cnót 
i czynów, które z nich wynikają219. Niezmiernie ważne jest więc 
zachowanie w przepowiadaniu i w duszpasterstwie właściwej pro-
porcji, która znajduje wyraz na przykład w tym, jak często i z jaką 
pasją poruszane są różne zagadnienia. Przykładem dysproporcji 
i wypaczenia moralnego orędzia Kościoła jest mówienie z większą 
częstotliwością w ciągu roku liturgicznego o wstrzemięźliwości 
niż o miłości czy sprawiedliwości, o prawie częściej niż o łasce 
czy też o urzędach Kościoła częściej niż o Jezusie Chrystusie220.

Zarówno prawdy wiary, jak i zasady postępowania moralnego 
odznaczają się spójnością i nie należy żadnej z nich wykluczać 
ani żadnej z nich zaprzeczać. Przesłanie Ewangelii powinno być 
prezentowane w swej integralności, albowiem wszystkie prawdy 
mają znaczenie i wzajemnie się oświetlają, bo każdą z nich ro-

218 EG 36; por. DE 11.
219 Por. EG 37.
220 Por. tamże 38.
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zumie się lepiej w relacji do całego orędzia chrześcijańskiego221. 
Wierne przepowiadanie Ewangelii pozwala wyraźnie dostrzec 
centralny charakter niektórych prawd doktrynalnych i moral-
nych222. Przede wszystkim trzeba mówić o Bogu, który kocha, 
zbawia i uświęca ludzi, oraz pozwolić, aby ta miłość stała się 
dostępna dla wiernych przez posługę homilisty. Całe moralne 
postępowanie człowieka jest odpowiedzią na miłość objawioną 
przez Boga. Zaniedbanie hierarchii prawd doktrynalnych i moral-
nych w przepowiadaniu skutkuje wypaczeniem chrześcijańskiego 
orędzia. Wówczas, jak zauważa Franciszek, głoszona będzie nie 
Ewangelia, ale tylko wybrane akcenty doktrynalne lub moralne 
mające służyć jakiejś opcji ideologicznej223.

Analogia wiary charakteryzowała już przepowiadanie apo-
stolskie. Jej przykład Dyrektorium homiletyczne widzi, nawiązując 
do nauczania papieża Benedykta XVI, w Pierwszym Liście do 
Koryntian. Święty Paweł uzasadnia w nim, że Chrystus umarł 
za grzechy ludzi „zgodnie z Pismem” (1 Kor 15, 3) i zmartwych-
wstał „zgodnie z Pismem” (1 Kor 15, 4). To znaczy, że misterium 
paschalne Chrystusa wypełnia to, o czym mówią Pisma, i nadaje 
sens całej historii świata224.

Według Dyrektorium homiletycznego właśnie owa jedność za-
mysłu Bożego umożliwia przedstawienie w homilii prawd dok-
trynalnych i moralnych: „doktryny zostały sformułowane jako 
najgłębszy wyraz tego, co głosi Pismo Święte i co sprawiają sakra-
menty”225. Nauczanie doktrynalne i moralne Kościoła zachowuje 
istotną więź z Pismem Świętym i Tradycją oraz z sakramentalną 
praktyką wspólnoty chrześcijańskiej. Życie liturgiczne jest wy-
razem wiary Kościoła. Innymi słowy, Kościół celebruje to, w co 
wierzy, a homilia ma pomóc w uchwyceniu tego związku.

221 Por. tamże 39.
222 Por. tamże.
223 Por. tamże.
224 VD 13; por DH 21.
225 DH 21.
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Dyrektorium homiletyczne kilkakrotnie przypomina, że w pre-
zentacji doktryny chrześcijańskiej homilia nie może upodobnić 
się do rozprawy naukowej bądź wykładu akademickiego, kiedy 
to można badać zagadnienia teologiczne w wielorakich aspek-
tach i przy uwzględnieniu kontrowersji226. Celem homilii jest 
głoszenie tajemnicy paschalnej i wprowadzanie wierzących w jej 
urzeczywistnienie w Eucharystii. W homilii chodzi więc nie tylko 
o wiedzę, ale też o życie, o doświadczenie wiary.

Ważnym spostrzeżeniem Dyrektorium homiletycznego jest uka-
zanie oddziaływania Eucharystii na codzienne życie wiernych. 
Do tego dąży też homilia. Głoszone w niej misterium Chrystusa 
nie tylko pozwala lepiej rozumieć Pismo Święte, ale jednocześ-
nie przemienia życie słuchaczy. Dlatego jako dalszy cel homilii 
wskazana została „pomoc Ludowi Bożemu, aby dostrzegł, jak 
tajemnica paschalna nie tylko kształtuje naszą wiarę, ale także 
uzdalnia nas do postępowania w świetle tego, w co wierzymy”227. 
Za kluczowe uznane zostało utożsamienie się z Chrystusem jako 
podstawowy warunek życia chrześcijańskiego. Dyrektorium homi-
letyczne zachęca więc do niego słowami św. Jana Eudesa zamiesz-
czonymi w Katechizmie Kościoła katolickiego: 

Proszę cię, abyś pamiętał, że nasz Pan Jezus Chrystus jest rze
czywiście twoją Głową, ty zaś jednym z Jego członków. Chry
stus należy do ciebie, tak jak głowa należy do ciała. Cokolwiek 
jest Jego, jest twoje: duch, serce, ciało, dusza, wszystkie władze 
i umiejętności. Masz posługiwać się nimi, jak gdyby były twoje, 
po to, abyś Bogu służył, chwalił Go, miłował i wysławiał. Ty zaś 
należysz do Niego, jak ciało należy do głowy. Dlatego i On pragnie 
posługiwać się wszystkimi twymi władzami jak swoimi, by służyć 
Ojcu i Jego wielbić228.

226 Por. tamże 21, 6.
227 Tamże 22.
228 Jan Eudes, Tractatus de admirabili corde Jesu 1, 5; cyt. za: KKK 1698; 

por. DH 22.
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Jako cenne źródło dla głosicieli homilii pomocne w stosowaniu 
trzech omówionych zasad interpretacji Pisma Świętego Dyrekto-
rium homiletyczne poleca Katechizm Kościoła katolickiego. W czterech 
spójnych częściach ukazuje on jedność Bożego planu zbawienia 
i centralne miejsce Jezusa Chrystusa w tym planie. Misterium 
Chrystusa zostało ukazane z czterech perspektyw: „w co wierzy-
my, jak sprawujemy kult, jak żyjemy i jak się modlimy”. Innymi 
słowy, jak zauważył papież Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej 
Fidei depositum, Chrystus „jest zawsze obecny w swoim Koście-
le, zwłaszcza w sakramentach; jest prawdziwym źródłem wiary, 
wzorem chrześcijańskiego postępowania, Nauczycielem naszych 
modlitw”229.

Wiara jest niezbędna do udziału w liturgii Kościoła i jest pod-
czas niej wyznawana. Sama liturgia jest modlitwą i źródłem łaski, 
która z kolei jest niezbędnym warunkiem chrześcijańskiego postę-
powania. Ono zaś jest przejawem żywej wiary. Jeśli bowiem wiara 
nie znajduje wyrazu w działaniu, „jest martwa (por. Jk 2, 14–16) 
i nie może przynieść owoców życia wiecznego”230.

Według Dyrektorium homiletycznego katechizm znakomicie służy 
pomocą homiliście w stosowaniu trzech zasad interpretacji Pisma 
Świętego pasujących do homilii. Sam katechizm czerpie obficie 
swoją treść z Pisma Świętego, o czym świadczy zamieszczony 
w nim indeks biblijny. Korzystając z niego, twórcy Dyrektorium 
homiletycznego opracowali Dodatek I zatytułowany Homilia a „Kate-
chizm Kościoła katolickiego”. Pomaga on z biegiem roku liturgicznego 
omówić teksty biblijne z uwzględnieniem dodatkowych kontek-
stów w celu pouczenia doktrynalnego i moralnego. To nie homi-
lia została podporządkowana usystematyzowanemu porządkowi 
katechizmu, lecz odwrotnie – katechizm został podporządkowany 
homilii jako części liturgii231. Za podstawowy dla homilii klucz 

229 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Fidei depositum” (11 października 1992), 
3; DH 23.

230 DH 23.
231 Por. tamże.
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interpretacyjny tekstów biblijnych i liturgicznych uznane zosta-
ło misterium Chrystusa ukazywane w roku liturgicznym, a nie 
w układzie logicznym, jak w katechizmie. Dyrektorium homiletyczne, 
znając próby pogodzenia usystematyzowanego pouczenia katechi-
zmowego z homilią, stwierdza jednoznacznie: „Zadanie homilisty 
nie polega na tym, żeby dopasować czytania mszalne do jakiegoś 
uprzednio obmyślonego schematu zagadnień, lecz na zachęceniu 
słuchaczy do rozważania wiary Kościoła, która w naturalny sposób 
wyłania się z Pisma w kontekście celebracji liturgicznej”232.

Stosowana po Soborze Trydenckim aż do Soboru Watykań-
skiego II praktyka przydzielania treści Katechizmu rzymskiego do 
kolejnych niedziel w ciągu roku została uznana za niewłaściwą. 
Jako zasadniczy kontrargument podane zostało uzasadnienie, „że 
liturgia niedzielna nie jest «okazją» do wygłaszania kazania, któ-
rego przedmiot nie przystawałby do okresu liturgicznego i jego 
tematów”233. Ta zaś wypowiedź jest echem nauczania soborowe-
go. Według konstytucji Sacrosanctum concilium Kościół odsłania 
całe misterium Chrystusa z biegiem roku liturgicznego. „W ten 
sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogac-
twa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobec-
niają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi 
i dostąpili łaski zbawienia”234. 

I to jest właśnie ważna myśl Soboru Watykańskiego II przypo-
mniana przez Dyrektorium homiletyczne: to rok liturgiczny, a więc 
czas dany przez Boga, a nie usystematyzowany przez ludzi układ 
prawd katechizmowych, stanowi podstawę do głoszenia i urze-
czywistniania misterium Chrystusa. W owym głoszeniu i słu-
chaniu słowa Bożego w rytmie roku liturgicznego, zwłaszcza 
w Eucharystii oraz w liturgii godzin, papież Benedykt XVI do-
strzega mądrą pedagogię Kościoła: „W centrum wszystkiego ja-
śnieje Misterium Paschalne, z którym są powiązane wszystkie 

232 Tamże 159.
233 Tamże 158.
234 KL 102.



130

tajemnice Chrystusa oraz dziejów zbawienia, urzeczywistniające 
się sakramentalnie”235. 

Spójność prawd wiary chrześcijańskiej i ich zorientowanie 
na misterium paschalne stanowią pomoc w interpretacji Pisma 
Świętego. W związku z tym Dyrektorium homiletyczne uznało jako 
priorytetową metodę interpretacji Pisma Świętego w homilii jego 
duchowy sens. To interpretacja Pisma Świętego szczególnie pa-
sująca do liturgii. Inne metody egzegetyczne mogą być pomocne 
w przygotowaniu homilii, jednakże homilista powinien poszu-
kiwać w Piśmie Świętym przede wszystkim sensu duchowego. 
W dokumencie Interpretacja Pisma Świętego w Kościele Papieska Ko-
misja Biblijna zdefiniowała ów sens następująco:

sensem duchowym jest, według zasad wiary chrześcijańskiej, 
sens wyrażany przez teksty biblijne, czytane pod natchnieniem 
Ducha Świętego w kontekście tajemnicy paschalnej Chrystusa 
i nowego życia, któremu ta tajemnica daje początek. Taki kon
tekst rzeczywiście istnieje. Nowy Testament właśnie w nim widzi 
wypełnienie się Pisma. Jest więc rzeczą całkiem normalną odczy
tywać Pismo św. w świetle tego nowego kontekstu, którym jest 
życie w Duchu Świętym236. 

Jako przykład zastosowania metody sensu duchowego Dyrek-
torium homiletyczne podaje psalmy odmawiane w liturgii godzin: 
niezależnie od okoliczności powstania są one interpretowane 
przez pryzmat misterium Chrystusa i Kościoła, a zarazem jako 
wyraz uczuć uczestników liturgii237.

2.5. Przygotowanie homilii

Ważnym zagadnieniem dotyczącym homilii jest jej przygotowanie. 
Dyrektorium homiletyczne mówi najpierw o tym, jak jest to ważne 

235 VD 52.
236 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele II, B, 

2; por. DH 24; VD 37.
237 DH 24.
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zadanie w posłudze duszpasterzy, a potem proponuje metodę przy-
gotowania.

2.5.1.  Powaga przygotowania homili i

Podkreślając, jak ważne jest przygotowanie homilii, Dyrektorium 
homiletyczne sięga po argumenty użyte przez papieża Francisz-
ka, wprowadzenie do lekcjonarza oraz słowa ojców Kościoła, 
św. Ambrożego i św. Augustyna, przypomniane przez soboro-
wą konstytucję Dei verbum. Najbardziej wyeksponowane zostały 
niezwykle dosadne słowa papieża Franciszka na temat powagi 
przygotowania się homilisty do tej posługi. Trzeba przy tym za-
uważyć, że żaden dokument papieski nie poświęca tyle uwagi 
przygotowaniu przepowiadania słowa, co adhortacja Evangelii 
gaudium. Aż czternaście punktów dokumentu (145–158) dotyczy 
tego zagadnienia238.

Franciszek ma świadomość, że wiele z omawianych przez nie-
go wskazań dotyczących przygotowania homilii jest dość oczywi-
stych. Niemniej jednak zdecydował się podjąć bardzo wnikliwie 
to zagadnienie, aby przypomnieć duszpasterzom, że homilia jest 
niezwykle ważna w posłudze Kościoła, a jej przygotowanie doma-
ga się naprawdę „poświęcenia uprzywilejowanego czasu. Niektó-
rzy proboszczowie często utrzymują, że nie jest to możliwe z po-
wodu tak licznych obowiązków, które muszą spełniać. Jednakże 
ośmielam się prosić, aby w każdym tygodniu poświęcić temu 
zadaniu wystarczająco długi czas osobisty i wspólnotowy, nawet 
gdyby trzeba było przeznaczyć mniej czasu na inne zadania, na-
wet ważne”239. Tą wypowiedzią Franciszek zaliczył przygotowanie 
homilii do priorytetowych przedsięwzięć duszpasterskich. Żaden 
inny papież nie wypowiedział się tak wymownie na temat priory-
tetowego znaczenia pracy nad homilią.

238 Widać wyraźny wpływ tego dokumentu na punkt 26 Dyrektorium 
homiletycznego.

239 Por. EG 145.
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Dyrektorium homiletyczne przypomina stwierdzenie Franciszka 
o tym, że przygotowaniu posługi słowa należy poświęcić „dłuż-
szy czas studium, modlitwy, refleksji i kreatywności duszpaster-
skiej”240, ponieważ „głosiciel homilii, który się nie przygotowuje 
i nie modli, jest «nieuczciwy i nieodpowiedzialny» (EG 145), 
staje się «fałszywym prorokiem, oszustem lub pustym szarlata-
nem» (EG 151)”241. Jest to bardzo dosadnie sformułowane echo 
przestrogi św. Augustyna dotyczącej tego, by homilista nie był 
„bezużytecznym głosicielem Boga na zewnątrz, wewnątrz nie 
będąc jego słuchaczem”242. W żadnym innym wymiarze posługi 
kapłańskiej tak bardzo jak w przepowiadaniu słowa Bożego owoc-
ność przedsięwzięć nie jest uzależniona od autentyzmu życia 
i osobistej świętości głosiciela. Zdaniem Jana Pawła II „stopień 
świętości sprawującego posługę rzeczywiście wpływa zwłaszcza 
na głoszenie Słowa”243.

Przypomniane w Dyrektorium homiletycznym słowa Francisz-
ka o tym, że głosiciele homilii muszą najpierw sami poddać się 
działaniu słowa Bożego, jeśli ma ono wniknąć w serca słuchaczy, 
nawiązują do dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. 
Kapłan głosiciel słowa… Jest w nim mowa o tym, że przepowiadanie 
słowa Bożego wynika z sakramentu święceń i jest pełnione mocą 
władzy Chrystusa. Jednakże o ile w sprawowaniu sakramentów 
moc Ducha Świętego sprawia, że nawet grzech szafarza nie może 
udaremnić owocu łaski, o tyle w posłudze słowa ludzkie zna-
mię osobowości kapłana nabiera znaczenia: może być pożyteczne 
bądź szkodliwe dla owocności posługi. 

Im bardziej kapłan staje się prawdziwym sługą słowa, a nie jego 
panem, tym większa jest zbawcza skuteczność słowa […] Owo
cem również Jego osobistej modlitwy jest przepowiadanie, które 

240 Tamże.
241 DH 26.
242 Św. Augustyn, Sermones 179, 1, PL 38, 966; por. KO 25; DH 6.
243 PDV 25; EG 149.
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staje się skuteczne nie tylko z racji swej spekulatywnej zwartości, 
ale dlatego że płynie ze szczerego i rozmodlonego serca244.

Dyrektorium homiletyczne, w ślad za Franciszkiem, podkreśla 
osobowy charakter przepowiadania. Jest to spotkanie i dialog, do 
którego homilista przygotowuje się przez modlitwę. Pozwala się 
najpierw sam „zranić temu Słowu, które zrani innych, ponieważ 
jest to Słowo żywe i skuteczne”245. Potem „będzie mógł dać Jezusa 
Chrystusa” swoim słuchaczom246. Jest to sprawa nie tylko intelek-
tu, ale i całego jestestwa homilisty247. Toteż według Dyrektorium ho-
miletycznego w przygotowaniu homilii ważne jest zarówno studium, 
jak i modlitwa. Główną zaś osobą odpowiedzialną za przygotowa-
nie homilii jest, według wprowadzenia do lekcjonarza, przewod-
niczący liturgii248. Również w tym przypomnieniu wyraźna jest 
główna idea Dyrektorium homiletycznego: homilia jest integralną czę-
ścią liturgii i w związku z tym również w osobie przewodniczącego 
liturgii, który z zasady powinien głosić homilię, powinna wyrażać 
się jedność liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Albowiem „sa-
kralny akt przepowiadania wewnętrznie łączy się z sakralną naturą 
słowa Bożego”249. Dlatego też Dyrektorium homiletyczne przyrównało 
homilię do rozdawania wiernym ciała i krwi Pana w trakcie obrzę-
du komunii: „W homilii święte słowo Boga jest «rozdawane» dla 
pokrzepienia Jego ludu”250.

2.5.2.  Metoda przygotowania homili i  – l ect io  divina

Jako metodę przygotowania homilii Dyrektorium homiletyczne, za 
ostatnimi papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem, zaleca lec-

244 KGS II, 1, s. 27–28; por. DH 6; EG 150.
245 EG 150; por. DH 6.
246 EG 151.
247 Por. tamże.
248 Por. WLM 38.
249 DH 26.
250 Tamże.
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tio divina251. Benedykt XVI zachęcał, aby głosiciele słowa Bożego 
„pozostawali w zażyłości i często obcowali ze świętym tekstem; 
powinni przygotowywać się do homilii na medytacji i modlitwie, 
aby przepowiadali z przekonaniem i pasją. Zgromadzenie syno-
dalne zachęcało, aby zadawać sobie zawsze następujące pytania: 
Co mówią czytane teksty? Co mówią mnie samemu? Co mam 
powiedzieć wspólnocie w odniesieniu do jej konkretnej sytu-
acji?”252. A Franciszek zaproponował lectio divina jako „sposób 
wsłuchiwania się w to, co Pan chce nam powiedzieć w swoim 
Słowie i otwarcia się, by nas przemienił Jego Duch”253. To rodzaj 
modlitewnego czytania słowa Bożego. Do praktyki lectio divina 
zachęcała Papieska Komisja Biblijna w dokumencie Interpretacja 
Pisma Świętego w Kościele. Podała też jej definicję: „Lectio divina jest 
to indywidualna albo zbiorowa lektura nieco dłuższego fragmen-
tu Pisma św. jako słowa Bożego, odbywająca się wskutek pew-
nego poruszenia Ducha Świętego i przechodząca w medytację, 
modlitwę i kontemplację”254.

Owa praktyka regularnego, nawet codziennego zbierania się 
na czytanie, rozważanie i słuchanie wyjaśnień Pisma Świętego 
nawiązuje do praktyki Kościoła we wczesnej epoce patrystycz-
nej. Świadkiem tej praktyki w III wieku jest Orygenes (zm. 254), 
który głosił homilie po lekturze kolejnych tekstów255. Od niego 
pochodzi też sama nazwa lectio divina. W liście napisanym ok. 
238 roku do swojego ucznia Grzegorza Cudotwórcy Orygenes 
zachęcał, by przykładał się on do lectio divina, szukając sensu Pi-
sma Świętego:

Nade wszystko więc, panie i synu mój, bądź uważny przy lek
turze boskich Pism. Bądź uważny! Istotnie potrzeba nam wiele 

251 VD 87; por. tamże 59, 82–83, 86; EG 152–153.
252 VD 59.
253 EG 152.
254 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele IV, 

C, 2.
255 Tamże.
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uwagi, gdy czytamy boskie księgi, abyśmy nie mówili i nie sądzili 
o nich pochopnie. A czytając uważnie boskie Pisma z pełnym 
wiary i miłym Bogu oczekiwaniem, pukaj w ich zamknięte drzwi, 
a będzie ci otworzone przez odźwiernego, jak powiedział Jezus: 
Jemu odźwierny otwiera. I oddając się pilnie świętej lekturze, 
w sposób właściwy i z niezłomną wiarą w Boga, szukaj ukrytej 
przed oczyma większości myśli boskich Pism. Nie poprzestawaj 
jednak na pukaniu i szukaniu; bardzo potrzebna jest też modlitwa 
o zrozumienie boskich spraw. Zachęcając nas do niej Zbawiciel 
powiedział nie tylko te słowa: Kołaczcie, a otworzą wam i Szu
kajcie, a znajdziecie, lecz także: Proście, a będzie wam dane256.

Sam Orygenes ubolewał jednak nad zaniedbywaniem tej prak-
tyki przez wiernych257. Wyznawał z żalem: 

Obawiam się jednak, że Kościół wciąż jeszcze rodzi synów 
w smutku i w płaczu. Bo czyż nie jest dla niego powodem smut
ku i płaczu, że nie zbieracie się, aby słuchać słowa Bożego, że 
zaledwie w dni świąteczne przy chodzicie do kościoła, a i to po
wodowani nie tyle pragnieniem słuchania słowa, ile raczej chęcią 
świętowania oraz dla otrzymania publicznego od puszczenia? Cóż 
więc mam uczynić ja, któremu powierzono obowiązki sza farza 
słowa? Choć jestem „nieużytecznym sługą”, otrzymałem prze
cież od Pana funkcję „wydzielania służbie Pańskiej miary pszeni
cy”. Zwróć uwagę na uzupełnienie poczynione przez słowo Pana: 
„wydzielania na czas miary pszenicy”. Cóż więc mam uczynić? 
Gdzie albo kiedy znajdę wasz stosowny czas? Większość tego 
czasu, może nawet prawie cały swój czas poświęca cie na świeckie 
zajęcia: część czasu tracicie na rynku, część na załatwianiu inte
resów, część w polu, część w sporach sądowych – na słuchanie 
słowa Bożego nikt albo prawie nikt nie ma czasu. Czemu jednak 
obwiniam was z powodu waszych zajęć? Czemu użalam się na 
nieobecnych? Nawet obec ni, nawet przebywając w kościele, nie 
okazujecie gorliwości, lecz zajmujecie się pospolitymi bajaniami 

256 List Orygenesa do Grzegorza Cudotwórcy 4, tłum. K.  Augustyniak, 
[w:] Grzegorz Cudotwórca, Mowa pochwalna na cześć Orygenesa oraz List Ory-
genesa do Grzegorza, tłum. S. Kalinkowski i in., Kraków 1998, s. 85.

257 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele IV, C, 2.
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i plecami się odwracacie do Słowa Bożego i do boskich tekstów. 
Boję się, żeby i wam Pan nie powiedział tego, co powie dziano 
ustami proroka: „Zwrócili do mnie plecy, a nie oblicza swoje”. 
Cóż więc mam uczynić ja, któremu powierzono służbę słowa?258

Z dzieł Orygenesa bp Ambroży z Mediolanu nauczył się czytać 
Pismo Święte i wprowadził lectio divina do Kościoła na Zachodzie, 
przekazując ją w ten sposób Augustynowi oraz późniejszej trady-
cji monastycznej259. W kolejnych wiekach lectio divina była prak-
tykowana przede wszystkim w środowiskach monastycznych. Jej 
cztery główne etapy zostały wyróżnione w liście kartuza Guigo II 
(zm. 1193) do kartuskiego przyjaciela Gerwazego, znanym pod 
tytułem „Drabina do raju” (Scala paradisi): 

Czytanie (lectio) jest więc pracowitym rozważaniem Pisma z wiel
ką uwagą. Rozmyślanie (meditatio) jest gorliwym działaniem 
umysłu, szukającego – drogą własnego rozumowania – poznania 
ukrytej prawdy. Modlitwa (oratio) jest pobożnym wysiłkiem serca, 
mającym na celu oddalenie złych rzeczy i osiągnięcie dobrych. 
Kontemplacja (contemplatio) jest uniesieniem ku Bogu trwożliwe
go umysłu, kosztującego radości słodyczy wiecznej260.

Przed Soborem Watykańskim II papież Pius XII zachęcał ka-
płanów diecezjalnych i zakonnych do regularnego czytania Pisma 
Świętego, a soborowa konstytucja Dei Verbum, co było na owe 
czasy nowością, zachęciła „wszystkich wierzących” do częstego 
czytania Pisma Świętego. Ponowne odkrycie lectio divina jest owo-
cem tych inspiracji. Sama zaś lectio divina ma pomóc wiernym, 

258 Orygenes, Homilia o Księdze Rodzaju X, 1 [w:] tenże, Homilie o Księdze 
Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia, s. 112–113.

259 Por. Benedykt XVI, Audiencja Generalna, 2 maja 2007, Orygenes Aleksan-
dryjski (2), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 295 (2007), nr 7–8, s. 41. 

260 Cyt. za: B. Secondi, Modlitewna lektura Pisma Świętego. Zasady, przykłady 
i metoda medytacji lectio divina w grupie i dla osób indywidualnych, tłum. A. Ryn-
dak-Laciuga, Kraków 2004, s. 26; por. G. Zevini, Lectio divina we wspólnocie 
chrześcijańskiej. Duchowość – metoda – praktyka, tłum. E. Manecka-Sztok, Kra-
ków 2004, s. 32; E. Wasilewski, ABC dobrego przygotowania homilii, Tarnów 
2017, s. 63–83.
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w tym także i homiliście, w przylgnięciu do słowa Bożego jako 
źródła życia wewnętrznego i skuteczności działań apostolskich. 
Ma także ułatwić lepsze zrozumienie samej liturgii, której istotną 
częścią jest proklamacja słowa Bożego261.

Praktykę lectio divina zalecał papież Benedykt XVI. Opisał też jej 
etapy: metoda rozpoczyna się czytaniem (lectio) tekstu biblijnego 
w celu poznania jego treści, tego, co mówi on sam w sobie. To ko-
nieczny etap do wyjścia poza własne myśli. Drugim etapem jest 
rozważanie (meditatio) połączone z osobistym pytaniem o to, co 
tekst biblijny mówi czytającemu. To etap konfrontacji swojego życia 
z prawdą zbawczą. Trzecim etapem jest modlitwa (oratio), będąca 
odpowiedzią udzieloną Bogu na Jego Słowo. Składają się na nią: 
prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i uwielbienie. Zakończe-
niem lectio divina jest kontemplacja (contemplatio), która – jako dar 
Boga – ma ukształtować w medytującym mądrościową wizję rzeczy-
wistości, czyli jej całościową ocenę przez pryzmat woli Bożej, w któ-
rej to ocenie za kryterium rozeznania służy Słowo. Przyjmując spoj-
rzenie Boże przy ocenie rzeczywistości, medytujący pyta się, jakiego 
nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się Pan Bóg. Dynamika 
lectio divina domaga się dopełnienia przez działanie (actio), za sprawą 
którego „życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości”262.

Sam Benedykt XVI wyznał kilkakrotnie, że przygotowaniu 
homilii niedzielnej poświęca wiele sił i czasu, rozpoczynając od 
poniedziałku poprzedzającego niedzielę. Według arcybiskupa Ni-
kola Eterovicia, sekretarza generalnego XII Zwyczajnego Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów, Słowo Boże w życiu i misji 
Kościoła (5–26 października 2008) homilia jest rzeczywistością 
zbyt poważną, aby można było ją improwizować bez adekwatne-
go przygotowania263.

261 Por. KO 25; Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego 
w Kościele IV, C, 2.

262 VD 87; H. Sławiński, Troska Kościoła o poprawę jakości homilii, s. 57.
263 „[…] bisogna evitare improvvisazioni; l’omelia è realtà troppo seria 

per presentarsi ai fedeli senza un’adeguata preparazione” – N. Eterović, 
La parola di Dio. Riflessioni sulla XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
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To właśnie z adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini pochodzi 
zamieszczony w Dyrektorium homiletycznym opis metody lectio divi-
na264, uzupełniony stwierdzeniem, że „głosiciel homilii powinien 
ją stosować do rozważań nad czytaniami biblijnymi i tekstami 
liturgicznymi w duchu modlitwy, kiedy przygotowuje homilię. 
Ponadto dynamika lectio divina dostarcza owocnego wzorca do 
zrozumienia roli homilii w liturgii i wpływu liturgii na proces 
przygotowania”265.

2.5.2.1. Lectio

Aż trzy punkty Dyrektorium homiletycznego zostały poświęcone 
omówieniu lectio266. Chodzi w nim o odkrycie, co tekst biblijny 
mówi sam przez się. Jest to więc analiza bardziej na poziomie 
umysłu niż duszy. Pomocą służą w niej komentarze, słowniki 
i opracowania naukowe dotyczące pierwotnego kontekstu biblij-
nego. Należy zwrócić uwagę na początek (incipit) i zakończenie 
(explicit) fragmentu wybranego do lekcjonarza. Pomocną na tym 
etapie jest egzegeza historyczno-krytyczna. Łączy się ona z reali-
zmem wcielenia Chrystusa, albowiem istotnym wymiarem wiary 
chrześcijańskiej są fakty historyczne267. A ponieważ zbawienie 
dokonuje się w historii, głosiciel homilii potrzebuje silnego po-
czucia realności wydarzeń zbawczych268.

Dyrektorium homiletyczne przypomina, jak uczył Franciszek, że 
celem lectio jest odkrycie głównego przesłania tekstu i efektu, 
jaki autor chciał wywołać u pierwotnych adresatów, bo bez syn-
tezy „przepowiadanie nie będzie miało jedności i porządku. […] 

Vescovi, Cittá del Vaticano 2010, s. 57; H. Sławiński, Troska Kościoła o poprawę 
jakości homilii, s. 57–58.

264 VD 87; DH 27.
265 DH 28.
266 Tamże 29–31.
267 Por. VD 32.
268 DH 29.
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będzie jedynie sumą różnych oderwanych idei, które nie będą 
zdolne zmobilizować innych”269.

Na podstawie wskazań Pawła VI i Franciszka Dyrektorium ho-
miletyczne dopowiada, że już na tym pierwszym etapie lectio divina 
głosiciel homilii ma zadbać o to, jak przełoży wyniki studium na 
język zrozumiały dla słuchaczy270, a takim jest, jak uczą Paweł VI 
i Franciszek, przepowiadanie „proste, przejrzyste, bezpośrednie, 
przystosowane”271, wolne od specjalistycznego żargonu i obra-
zowe272. Zdaniem Franciszka do najważniejszych umiejętności 
homilisty należy posługiwanie się obrazami. Nie zastąpią ich 
przykłady odwołujące się do racjonalnej argumentacji. Obrazy 
wspierają oddziaływanie homilii na wolę słuchaczy i sprzyjają 
przyjęciu przesłania, bowiem sprawiają, że przesłanie to staje się 
swojskie i powiązane z życiem273. 

2.5.2.2. Meditatio

Drugi etap, meditatio, służy aktualizacji, zastosowaniu tekstu bi-
blijnego do siebie. Polega na szukaniu odpowiedzi na pytanie o to, 
co przez tekst Pisma Świętego Bóg mówi do mnie, co chce zmie-
nić w moim życiu274. To lektura bardzo osobista. Czytanie prowa-
dzi do spotkania z Chrystusem przez wiarę. Chrystus jest obecny 
w słowie i mówi. Można Go spotkać w tekstach Pisma Świętego, 
które nie są już analizowane jako źródła historyczne, ale przyjmu-
je się je jako słowo Boga przemawiającego w aktualnym momen-
cie. To słowo żywe i pełne mocy (por. Hbr 4, 12).

269 EG 147; por. DH 30.
270 DH 31.
271 EN 43; EG 158.
272 Por. EG 157–158.
273 DH 31; por. EG 157; D.J. Lose, Imagination and Preaching, [w:] A Hand-

book for Catholic Preaching, s. 190–199; H. Sławiński, Rola wyobraźni w przepo-
wiadaniu słowa Bożego, „Studia Włocławskie” 8 (2005), s. 224–237.

274 DH 32; por. EG 153.
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Następnie, chroniąc się przed subiektywizmem, należy pod-
dać się kościelnej regule wiary i zinterpretować czytania biblijne 
w świetle tajemnicy paschalnej Chrystusa. Na tym etapie też 
należy uwzględnić Ciało Chrystusa – Kościół, a więc i sytuację 
członków tego Ciała, uczestników celebracji eucharystycznej275. 
Dzięki znajomości pism ojców Kościoła i świętych, a także Kate-
chizmu Kościoła katolickiego z jego doktrynalnymi i moralnymi od-
niesieniami do słowa Bożego homilista może odkryć i przybliżyć 
słuchaczom takie rozumienie świętych tekstów, które wzmocni 
ich życie duchowe276.

Sedno przygotowania homiletycznego tkwi w rozważeniu czy-
tań Pisma Świętego zarówno w kontekście Tradycji wiary katolic-
kiej, jak też w odniesieniu do przewidywanej wspólnoty eucha-
rystycznej. Homilista, trawestując Franciszka, ma kontemplować 
słowo Boże i lud Boży. Ma rozważać to, co się dzieje w parafii 
i społeczności świeckiej, aby odkryć „kierunki refleksji nad prze-
słaniem słowa Bożego dla danej wspólnoty w danym czasie” – 
zawsze w perspektywie „śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 
w życiu wspólnoty i świata”277. 

2.5.2.3. Oratio 

Po odkryciu, czego żąda Pan Bóg, następuje trzeci etap lectio divi-
na, jakim jest oratio, czyli spontaniczna odpowiedź na słowo Boże, 
wyrażona słowami miłości i wdzięczności, podziwu i uwielbienia 
albo zawierająca prośbę o zmiłowanie i ratunek. Jest to właści-
wy moment na modlitwę błagalną, wstawienniczą, dziękczynną 
i pochwalną.

275 W homiletyce etap ten określa się mianem medytacji homiletycz-
nej – por. J. Twardy, Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem, Rzeszów 1998, 
s. 148–153.

276 DH 32; por. EG 148; L. Szewczyk, Evangelii gaudium o homilii jako części 
liturgii, s. 21–33.

277 DH 33; por. EG 154.
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Omawiając ten etap lectio divina, Dyrektorium homiletyczne zwra-
ca uwagę głosiciela homilii na jedność całej celebracji liturgicz-
nej278. Ma to wpływ na zaangażowanie homilisty w przygotowa-
nie całej liturgii. Będąc głównym celebransem, głosiciel homilii 
może podkreślić jakiś aspekt celebrowanego misterium Chrystu-
sa w różnych momentach Mszy Świętej, na przykład w trzeciej 
formie obrzędów pokuty, w wezwaniach wstawienniczych pod-
czas modlitwy powszechnej, przez dobór śpiewów lub recytację 
antyfony na wejście i na komunię, a także przez krótkie, jedno-, 
dwuzdaniowe komentarze: po pozdrowieniu, przed liturgią sło-
wa, przed modlitwą eucharystyczną i przed rozesłaniem, tak jak 
na to pozwala Mszał rzymski279.

2.5.2.4. Contemplatio

Czwartym etapem lectio jest contemplatio. To moment całkowitego 
zawierzenia siebie Bogu, intuicyjne i jednoczące spojrzenie na 
całą rzeczywistość. Kontemplacja jest rozumiana w tradycji mo-
nastycznej jako dar zjednoczenia z Bogiem. Nie da się na niego 
zasłużyć, ale można być przygotowanym na to, by go z wdzięcz-
nością i pokorą przyjąć. Kontemplacji się nie osiąga i nie można 
jej wypracować. Nie jest ona gwarantowanym przez Boga wyna-
grodzeniem za poświęcony Mu czas, ale niczym niezasłużonym 
darem udzielanym przez Boga. Jednak Dyrektorium homiletyczne 
zapewnia, że Boży dar kontemplacji nie jest zarezerwowany tylko 
dla nielicznych – może stać się udziałem wszystkich280. 

Ten etap lectio uświadamia homiliście, że głównym podmiotem 
przepowiadania jest sam Bóg. On działa mocą swojego słowa. 
Świadomość taka nie zwalnia homilisty z możliwie perfekcyjne-

278 DH 34.
279 Tamże.
280 Por. tamże 35; zob. M. Ciemała, Słowo Boże a życie osobiste i wspólno-

towe według pierwotnej katechezy cenobickiej, „Polonia Sacra” 21 (2017), nr 3, 
s. 67–83; L. Szewczyk, Lekcjonarz źródłem treści dla „lectio divina”, [w:] Słowo 
Boże w liturgii i życiu Kościoła, red. A. Żądło, Katowice 2006, s. 169.
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go przygotowania się do posługi słowa, daje jednak pokój serca 
głosicielowi, który wie, że jest sługą słowa, a nie jego panem281. 
Mając zaś tę świadomość, zawierza całą swoją posługę Duchowi 
Świętemu: zarówno na etapie przygotowania, jak też głoszenia; 
prosi o uświęcenie i siebie, i swoich słuchaczy282.

2.5.2.5. Actio

Idąc za sugestią Benedykta XVI, Dyrektorium homiletyczne dodało 
do czterech tradycyjnych etapów lectio divina zwieńczenie całego 
procesu w postaci piątego etapu – actio. Spotkanie z Bogiem obec-
nym w Jego słowie prowadzi do działania (actio), do uczynienia 
swojego życia „darem dla innych w miłości”283. W dynamice Mszy 
Świętej jej zakończenie polega na rozesłaniu ludu Bożego z misją. 
Wierni, którzy zostali posileni słowem Bożym i udziałem w litur-
gii eucharystycznej, otrzymują błogosławieństwo do składania 
świadectwa przez praktykę prawdziwie chrześcijańskiego życia, 
którego najlepszym wyrazem są dzieła miłosierdzia. Dyrektorium 
homiletyczne przypomina słowa Jana Pawła II o tym, że komunia 
„w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej”284, 
oraz Franciszka o potrzebie naśladowania Jezusa Chrystusa i gło-
szenia Ewangelii „wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy 
każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw. Radość 
Ewangelii jest dla całego ludu, nie może z udziału w niej wyklu-
czać nikogo”285.

Podsumowując tę część badań nad Dyrektorium homiletycznym, 
można stwierdzić, że źródłem dla tego dokumentu jest przede 
wszystkim nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz posoboro-
wych papieży Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Francisz-

281 Zob. KGS II, 1, s. 27.
282 DH 35.
283 VD 87; DH 36.
284 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” 

(30 grudnia 1988), 32.
285 EG 23; DH 36.
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ka. Szczególnie dwa dokumenty ostatnich dwóch papieży inspi-
rowały Dyrektorium homiletyczne: Verbum Domini Benedykta XVI 
i Evangelii gaudium Franciszka. Ponadto bardzo ważnym źródłem, 
można nawet powiedzieć, że kanwą teologicznej refleksji zwłasz-
cza nad naturą homilii, są dla omawianego dyrektorium dwa 
dokumenty liturgiczne: Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego 
i Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego. 

Głównie na podstawie wymienionych źródeł, ale także w opar-
ciu o inne dokumenty Stolicy Apostolskiej, Dyrektorium homile-
tyczne omówiło klarownie naturę homilii jako integralnej części 
liturgii, w której z biegiem roku liturgicznego proklamowane jest 
misterium paschalne Chrystusa. Homilia została przeanalizowa-
na w jej uprzywilejowanym, liturgicznym kontekście i ukazana 
jako akt liturgiczny. Ponadto zauważone zostało jej znaczenie 
sakramentalne.

Oprócz istotnych kwestii dotyczących natury homilii Dyrekto-
rium homiletyczne, już mniej obszernie, przypomniało nauczanie 
papieży dotyczące jej głosiciela oraz zwróciło uwagę na potrzebę 
uwzględnienia jej odbiorców. Natomiast znacznie więcej miejsca 
poświęcono omówieniu teologicznych zasad interpretacji słowa 
Bożego w liturgii, które zostały przypomniane za soborową kon-
stytucją dogmatyczną o objawieniu Bożym Dei verbum.

Znaczenie homilii w liturgicznej posłudze kapłanów uwydat-
nione zostało w Dyrektorium homiletycznym przez obszerne uza-
sadnienie powagi jej przygotowania. Zarazem zaproponowana 
została uznana za najlepszą dla homilisty metoda przygotowania 
homilii, czyli lectio divina. Co ciekawe, trzy ostatnie etapy tej me-
tody, to jest oratio, contemplatio i actio zostały omówione w kontek-
ście liturgicznym. Jest to dość oryginalne ujęcie służące lepszemu 
zrozumieniu związku homilii z wewnętrzną dynamiką liturgii.

Przeprowadzone badania wykazały, że Dyrektorium homiletycz-
ne stanowi recepcję soborowych i posoborowych dokumentów 
dotyczących homilii. Na kanwie tych dokumentów omawia jej 
naturę związaną z uprzywilejowanym, liturgicznym kontekstem 



i ukazuje samą homilię jako akt liturgiczny, w którym dokonu-
je się uświęcenie ludu Bożego i uwielbienie Boga. Dokument 
ten akcentuje także sakramentalne znaczenie homilii wynikające 
z obecności Chrystusa w liturgii i w przepowiadaniu Jego sługi.

W oryginalny, kontradyktoryjny sposób Dyrektorium homiletycz-
ne opisuje najpierw, czym homilia nie jest, by następnie, po od-
różnieniu jej od innych form posługi słowa, określić ją jako pro-
klamację misterium Chrystusa, które urzeczywistnia się w ofierze 
Mszy Świętej i pomaga wiernym, aby w swym codziennym życiu 
przestrzegali zobowiązań płynących z przyjętego sakramentu.

Dyrektorium homiletyczne stanowi także recepcję nauczania 
Stolicy Apostolskiej na temat głosiciela homilii podczas Mszy 
Świętej. Nie pozostawia wątpliwości, że może nim być jedynie 
osoba, która przyjęła sakrament święceń. Z kolei, pamiętając 
o słuchaczach homilii, Dyrektorium homiletyczne w lapidarny spo-
sób, nawiązując jedynie do nauczania Franciszka z jego adhortacji 
Evangelii gaudium, zwróciło uwagę na to, że homilia powinna być 
dostosowana do potrzeb wspólnoty. 

Omawiając z kolei zasady interpretacji Pisma Świętego, Dy-
rektorium homiletyczne w ogóle nie wspomniało zasad literackich, 
a skupiło się wyłącznie na zasadach teologicznych. Przedstawiło 
je przy tym nie w sposób akademicki, jako interpretację tekstów, 
ale w kontekście właściwym dla homilii, jako interpretację słowa 
Bożego w liturgii z uwzględnieniem oddziaływania Eucharystii 
na życie wiernych.

I wreszcie Dyrektorium homiletyczne dokonało recepcji nauczania 
Stolicy Apostolskiej w zakresie powagi przygotowania homilii 
oraz metody, co wiąże się z formacją do kapłaństwa i formacją 
permanentną kapłanów. Homilia jest wydarzeniem, spotkaniem 
osób, a więc nie tylko sprawą intelektu, ale całej tożsamości ho-
milisty.
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3. Walory i mankamenty 
dokumentu

Dyrektorium homiletyczne jest dokumentem, obok którego homileci 
nie mogą przejść obojętnie. Już sam fakt jego powstania posia-
da ogromne znaczenie, zwłaszcza dla teologów podejmujących 
naukową refleksję nad kościelną posługą słowa. Dokument ten 
jest wyrazem rosnącej świadomości biskupów i teologów co do 
znaczenia homilii w posłudze duszpasterzy. Ma on więc znaczenie 
nie tyle dla homiletów, którzy zajmują się teorią przepowiadania, 
co raczej dla homilistów, czyli praktyków przepowiadania. W nie-
dziele i uroczystości głoszą oni słowo Boże do ogromnej liczby 
słuchaczy. Dyrektorium homiletyczne zostało pomyślane jako pomoc 
przede wszystkim dla nich.

Zaproponowany przez Stolicę Apostolską dokument ma nie-
podważalne walory. Jednak wnikliwa, krytyczna lektura i analiza 
treści dokumentu umożliwiły dostrzeżenie pewnych mankamen-
tów, które zostaną przedstawione poniżej. 

3.1. Walory Dyrektorium homiletycznego

Do głównych walorów Dyrektorium homiletycznego należą: pogłę-
bienie nauczania o homilii jako integralnej części liturgii; wskaza-
nie na paschalne misterium Chrystusa jako główną treść homilii; 
recepcja papieskiego nauczania o sakramentalnym wymiarze ho-
milii; dostarczenie metody i praktycznego wzorca przygotowania 
homilii z uwzględnieniem roku liturgicznego.

3.1.1.   Pogłębienie nauczania o naturze homili i  
jako integralnej  części  l i turgii

Dyrektorium homiletyczne nie zawiera nowej nauki na temat ho-
milii. Jednak jego niepodważalny walor tkwi w tym, że pogłębia 
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nauczanie o homilii jako integralnej części liturgii, co ma istotne 
znaczenie dla pojmowania natury i celu homilii, a w konsekwen-
cji dla praktyki duszpasterskiej. Dokument jednoznacznie uczy, 
że jedyny kontekst głoszenia homilii stanowi liturgia, a homilia 
ma w celebracji okreś lone miejsce.

Krótkie porównanie z praktyką przedsoborową pozwala kla-
rowniej zrozumieć, jak ważną rolę dla homiletyki i przepowiada-
nia odegrało uznanie przez Sobór Watykański II, że homilia jest 
częścią akcji liturgicznej, a także dlaczego Dyrektorium homiletyczne 
kładzie niezbędny nacisk na omówienie liturgicznej natury homi-
lii. Pewne reminiscencje historyczne zamieszczone we wprowa-
dzeniu do dokumentu obrazują, jak w okresie poprzedzającym 
Sobór Watykański II rozumiane było przepowiadanie słowa Bo-
żego podczas Mszy Świętej: przez wiele wieków przybierało ono 
kształt kazania jako nauki moralnej czy doktrynalnej głoszonej 
wprawdzie podczas nabożeństwa w niedziele i święta, ale bez ko-
niecznego związku z samą celebracją1. Był to jeden z powodów 
uzasadniających, dlaczego przepowiadanie podczas Mszy Świętej 
było traktowane jako element nienależący do liturgii.

W epoce, w której wiele drobnych szczegółów celebracji li-
turgicznej uregulowanych było ściśle określonymi rubrykami, 
przepowiadanie, jeśli miało zachować charakter „żywego” słowa, 
nie dało się nimi ograniczyć. Tym bardziej więc utrwaliło się prze-
konanie, że swobodne głoszenie słowa Bożego nie stanowi części 
liturgii, ale jej przerywnik. Nic więc dziwnego, że kanoniści, mo-
raliści i liturgiści prowadzili przez wieki dyskusje na temat racji, 
jakie usprawiedliwiają przerwanie Mszy Świętej przez kazanie 
czy homilię2.

1 Por. DH 1; G. DeBona, Preaching before Vatican II, [w:] A Handbook for 
Catholic Preaching, s. 84; W.J. Burghardt, Long Have I Loved You. A Theologian 
Reflects on His Church, Maryknoll, NY 2000, s. 116–117.

2 Por. J.J. Cassels, The Liturgical Relations of the Homily, [w:] The Sunday Ho-
mily. Scriptural and Liturgical Renewal, ed. J. Burke, Washington 1966, s. 46; 
G.F. Byrne, Homiletics. Some Present-day Trends, „The Priest” 8 (1997), s. 15; 
W.J. Burghardt, Long Have I Loved You, s. 116.
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Co prawda przed Soborem Watykańskim II był przewidziany 
w trakcie Mszy Świętej moment na wygłoszenie homilii, wy-
znaczony zaraz po ewangelii, ale było to raczej przemówienie 
katechizmowe podczas liturgii, a nie jej integralna część. Nawet 
Kodeks rubryk, wydany w Rzymie tuż przed Soborem Watykań-
skim II, w 1960 roku, zaznaczał, że odpowiednio do okoliczności 
podczas Mszy Świętej odprawianej w niedziele i święta nakazane 
po ewangelii powinna być głoszona homilia. Jednakże jeśli gło-
siłby ją inny kapłan niż celebrans, ten ostatni powinien zawiesić 
celebrację Mszy Świętej na czas trwania homilii i wznowić ją 
dopiero po jej zakończeniu przez innego kapłana3.

Sobór Watykański II przeciął te dywagacje i zakończył wielo-
wiekowy okres wątpliwości dotyczących miejsca swobodnie wy-
powiadanych słów w liturgii. Wracając do tradycji patrystycznej, 
ojcowie soborowi uznali homilię za część akcji liturgicznej, czyli 
integralny element liturgii, który ma swoje miejsce w strukturze 
obrzędów, jest zwykle głoszony przez przewodniczącego i nie 

3 „Post Evangelium, praesertim in dominicis et diebus festis de praecep-
to, habeatur, iuxta opportunitatem, brevis homilia ad populum. Homilia 
vero, si fiat ab alio sacerdote ac celebrante, non superimponatur Missae 
celebrationi impediendo fidelium participationem; proinde, hoc in casu, 
Missae celebratio suspendatur, et tantummodo expleta homilia resuma-
tur” – Święta Kongregacja Obrzędów, Rubricae Breviarii et Missalis Romani 
(25 lipca 1960), nr 474, AAS 52 (1960), s. 676; por. A.O. Baillargeon, The 
Homily, [w:] New Media. New Forms. Contemporary Forms of Preaching, ed. ten-
że, Chicago, IL 1967, s. 9. O dominacji katechizmowego źródła w prze-
powiadaniu podczas liturgii w okresie międzywojennym świadczy dzieło 
Georges’a Malherbe’a o homilii, L’homélie, ou le sermon de la messe paroissiale 
des dimanches et des jours de fête, Bruxelles 1923. Z takim podejściem do ho-
milii solidaryzował się jeszcze w trakcie soboru Elie Fournier (L’homélie selon 
la Constitution de la Sainte Liturgie, Bruxelles 1964, s. 67) – por. H. Sławiński, 
Między ciągłością a zmianą, s. 37–38; A. Draguła, Kaznodziejstwo posoborowe: 
przed czy po odnowie?, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2013), s. 57–67; 
L. Mödl, Die Predigt als Teil der Liturgie – zur Problematik der Predigtsprache, 
[w:] Mit Sprache bewegen. Festschrift für Prof. Dr. Michael Thiele zu seinem 65. Ge-
burtstag, Hrsg. S. Göpferich, E. Kucharska-Dreiß, P. Meyer, Insingen 2012, 
s. 121–124; H. Sławiński, Homilie: ihre gegenwärtigen Herausforderungen im 
Spiegel historischer Entwicklung, [w:] Mit Sprache bewegen, s. 260–263.
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może być zastąpiony przez inne mowy4. Wszystkie te stwierdze-
nia zostały omówione w Dyrektorium homiletycznym, a dodatkowo 
znalazło się w nim szczegółowe wyliczenie innych mów, które nie 
powinny być wprowadzane jako substytut homilii – zostały one 
nazwane i wyliczone przy opisie, czym homilia nie jest5.

Bez wprowadzania statycznych schematów Dyrektorium homi-
letyczne bardzo jasno ukazało dynamikę liturgii i homilii, to, że ta 
ostatnia jest niejako pomostem między liturgią słowa i liturgią 
ofiary, a ponadto, że jej celem jest takie umocnienie wiernych, 
by ich życie po liturgii stawało się świadectwem przynależności 
do Chrystusa i Kościoła. Analizując dokument, Stanisław Dyk6 
omówił dynamikę homilii w jej relacji do liturgii, wyróżniając 
trzy etapy:

1. homilia poszukiwaniem Chrystusa w tekstach świętych – mi-
stagogia odsłonięcia misterium;

2. homilia oglądaniem Chrystusa w celebracji liturgicznej – mi-
stagogia uczestnictwa w misterium;

3. homilia ukazywaniem Chrystusa w chrześcijańskim życiu 
– mistagogia upodobnienia do misterium.

Dyrektorium homiletyczne przypomniało o więzi homilii ze sło-
wem, celebrowaną Eucharystią oraz chrześcijańskim życiem. Pa-
radygmat dla homilii, wspomniany przez ten dokument – choć 
nie w jego części pierwszej, gdzie jest mowa o liturgicznym kon-
tekście homilii, ale w części drugiej, Ars praedicandi – stanowi 
spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z uczniami w drodze do 

4 Por. M. Kunzler, dz. cyt., s. 348; R.F. McNamara, What is a homily?, 
s. 44; H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą, s. 64; E. Foley, The Homily, 
[w:] A Handbook for Catholic Preaching, s. 158–165.

5 Por. DH 6.
6 S. Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania Misterium Chrystusa; zob. ten-

że, Homilia w osmozie z teologią liturgiczną, „Polonia Sacra” 21 (2017), nr 2, 
s. 27–43. Znakomitą intuicję w odczytaniu nauczania Kościoła na temat ho-
milii wykazał też Leszek Szewczyk w swoim studium Recepcja liturgicznego 
wymiaru homilii; zob. tenże, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)die-
cezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 
2009, s. 191–229.
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Emaus. Pan wyjaśnił im Pisma a oni rozpoznali Go po łamaniu 
chleba i to przeżycie zmotywowało ich do świadectwa. Ten funda-
mentalny wzorzec przepowiadania uwydatnia istotną więź mię-
dzy Pismem Świętym, Eucharystią i świadectwem życia wiernych, 
składanym po spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem obecnym 
w „łamaniu chleba”. Dlatego każda homilia powinna w jakiś spo-
sób łączyć proklamowane słowo Boże z liturgią eucharystyczną 
i codziennym życiem wiernych. 

Krytycznie należy ocenić regularne kończenie homilii stereo-
typowym przypomnieniem, że za chwilę nastąpi liturgia euchary-
styczna. Tego rodzaju przypomnienia nie są konieczne wówczas, 
gdy cała homilia jest chrystocentryczna i wprowadza wiernych 
w celebrowane misterium, zachęcając ich do uwielbienia i dzięk-
czynienia. Poza tym samo eucharystyczne zakończenie homilii 
nie zwalnia jej głosiciela z troski o to, by ona cała prowadzi-
ła zgromadzenie wiernych do głębszego i pełniejszego udziału 
w Eucharystii, a przez ten udział do składania chrześcijańskiego 
świadectwa w świecie7.

W każdym razie nie potrzeba się silić na dokonywanie sztucz-
nych powiązań. Dyrektorium homiletyczne8 zaznacza, że centrum 
Pisma Świętego, roku liturgicznego i każdej Mszy Świętej stanowi 
paschalne misterium Chrystusa. W trakcie celebracji pamiątki 
Jego śmierci wierni mogą rozpoznać, że „Pan prawdziwie zmar-
twychwstał” (Łk 24, 34), że jest obecny w zgromadzeniu, mówi 
i wyjaśnia Pismo Święte oraz włącza wierzących w Niego w swoje 
misterium urzeczywistnione w Eucharystii. Będąc świadomym 
obecności Pana w czasie Mszy Świętej i samemu ją przeżywając, 
głosiciel homilii ułatwi wiernym przeżycie tej obecności. Zależ-
nie od tego, jakie możliwości dają proklamowane teksty święte 

7 Por. FIYH, s. 18; D.E. Harris, E.F. Murphy, Overtaken by the Word. The 
Theology and Practice of Preaching, Denver, CO 1990, s. 143, 152–153; J.J. Cas-
sels, dz. cyt., s. 46–47; W. Przyczyna, Co się dzieje z polską homilią?, AK 569 
(2004), z. 1, s. 100.

8 Por. DH 38; por. tamże 23, 146.
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z Pisma Świętego i liturgii głosiciel homilii może wskazać na po-
łączenia słowa Bożego i celebracji sakramentalnej. Niekiedy mogą 
być one bardzo mocno wyeksponowane, innym zaś razem jedynie 
krótkie albo nawet tylko zasygnalizowane9. Niezwykle trafna jest 
pod tym względem konstatacja papieża Benedykta XVI z adhor-
tacji Verbum Domini przypomniana przez Dyrektorium homiletyczne: 
„Eucharystia otwiera nas na zrozumienie Pisma Świętego, tak jak 
Pismo Święte oświeca i wyjaśnia tajemnicę eucharystyczną”10.

Bardzo cenne jest w Dyrektorium homiletycznym spostrzeżenie, 
że zadanie homilisty nie ogranicza się do samej tylko homilii. 
Może on, zwłaszcza gdy jest przewodniczącym liturgii, uwydatnić 
jedność całej celebracji liturgicznej na różne sposoby w krótkich 
komentarzach dopuszczalnych w różnych momentach nabożeń-
stwa11. Niebagatelny jest skierowany do przewodniczących litur-
gii apel, aby robiąc te komentarze, zachowali „wielką ostrożność 
i powściągliwość”12. Z pewną dozą humoru Dyrektorium homile-
tyczne stwierdza, że jedna homilia w czasie jednej Mszy Świętej 
jest w zupełności wystarczająca13.

Bezpośrednim komentarzem do tych słów jest opinia wyra-
żona przez słuchaczkę komentarzy wygłaszanych przez prze-
wodniczącego liturgii. W swej humorystycznej książce, pisanej 
z perspektywy uczestniczki Mszy Świętej, a w tym odbiorcy ko-
mentarzy i homilii, siostra benedyktynka Małgorzata Borkowska 
zawarła swoje doświadczenie:

księża na ogół nie mają pojęcia o kobiecej anatomii i nie wiedzą, 
że kobieta po czterdziestce bardzo nie lubi stać. Oczywiście stoi, 

9 Por. Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, Pre-
aching the Mistery of Faith 49; tekst polski: Przepowiadanie misterium wiary. 
Homilia niedzielna, [w:] Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu 
Stanów Zjednoczonych, s. 29–88.

10 DH 54; por. MLM 10; VD 54–55.
11 Por. DH 34.
12 Tamże.
13 Por. tamże.
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jeśli musi […]; ale bardzo jej trudno, kiedy dokucza kręgosłup 
i żylaki, myśleć o rzeczach wzniosłych. A tych dodatków i im
prowizacji liturgicznych, zaczynając od wstępu (mystagogii…) 
słuchać trzeba na stojąco. I wtedy mamy takie zjawisko: cele
brans daje z siebie wszystko, żeby powiedzieć jak najwięcej i jak 
najpiękniej, a starszawe słuchaczki, które nawet w parafiach sta
nowią większość w kościele, przestępują z nogi na nogę i czekają 
tylko, kiedy wreszcie skończy i pozwoli usiąść14.

Z jednej strony brak homilii w czasie Mszy Świętej osłabia 
żywotność słowa Bożego, z drugiej zaś głoszenie kilku homilii 
podczas jednego nabożeństwa przesłania istotę orędzia głoszone-
go i celebrowanego w liturgii. Humorystyczne stwierdzenie Dy-
rektorium homiletycznego jest aplikacją słów Benedykta XVI o tym, 
by unikać w homilii bezużytecznych dywagacji, „które mogą pro-
wadzić do skupienia uwagi bardziej na kaznodziei niż na istocie 
ewangelicznego orędzia”15. Słowa te dotyczą sytuacji, które nie-
rzadko mają miejsce w praktyce duszpasterskiej. Tego rodzaju 
doświadczenie opisała cytowana już powyżej siostra Małgorzata 
Borkowska:

Zdawałoby się czasem, że ambitni celebransi prześcigają się, kto 
znajdzie więcej szparek, w które można by wetknąć dodatkowe 
kazanie: w osobne długie pouczenie rozwijają każde wezwanie 
modlitwy wiernych, a poza tym i policzyć trudno, ile kazań po
trafią włączyć w jedną liturgię: sześć, osiem? U nas rekord był 
trzynaście. Tylko żadne z nich nie jest homilią, nawet po Ewan
gelii, choć się homilią nazywa, bo żadne Ewangelii nie wyjaśnia… 
Niestety do klasztorów tacy ambitni celebransi ciągną jak much 
do miodu, bo w parafiach nie mają czasu się wygadać (któryś nam 
to wyraźnie powiedział), a wydaje im się, że siostrzyczki po to 
są, żeby ich słuchały do południa, choćby i w dzień powszedni16.

14 M. Borkowska, Oślica Balaama. Apel do duchowych panów, Kraków 2018, 
s. 32.

15 VD 59.
16 M. Borkowska, dz. cyt., s. 31–32.
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Nieco dalej cytowana autorka opisała nadużywanie akcji litur-
gicznej do zbyt wielu samodzielnych interwencji przewodniczą-
cego liturgii, a także brak wrażliwości, że homilia różni się od 
komentarzy i ma zarezerwowany dla siebie odpowiedni moment 
podczas Mszy Świętej. Siostra Borkowska podała przykład cele-
bransa, który: „[p]o pierwsze, w ramach aktu pokuty urządzał cykl 
publicznych rachunków własnego sumienia […] – a po drugie, 
nie mówił wprawdzie kazania tam, gdzie ono normalnie ma miej-
sce, ale za to wygłaszał w ciągu liturgii ileś kazań tam, gdzie one 
przewidziane nie są. To on właśnie dociągnął aż do trzynastu”17.

Tego rodzaju spostrzeżenia uczestników liturgii, które nie są 
wyjątkiem, świadczą o tym, że wskazania Dyrektorium homiletycz-
nego domagają się implementacji w praktyce duszpasterskiej. Dla 
tych, którzy są wyświęcani do posługi słowa, musi być jasne, czym 
jest liturgia i co to oznacza, że homilia jest jej integralną częścią.

Kończąc refleksję nad cennym nauczaniem Dyrektorium homile-
tycznego o liturgicznej naturze homilii, można – niemalże margi-
nalnie – wspomnieć, że w dwóch miejscach polskie tłumaczenie 
tego dokumentu nie jest optymalne, albowiem zamiast wiernego 
przekładu „integralna część liturgii” zastosowany został zwrot: 
„homilia nieodłącznie należy do liturgii” (DH 4) oraz „homi-
lia jest nieodłączną częścią liturgii” (DH 5)18. Precyzyjny jest 
natomiast przekład w punktach DH 16 i 25, gdzie homilia jest 
określona mianem integralnej części celebracji. Konsekwentne 
nazywanie homilii integralną częścią liturgii jest o tyle precyzyj-
ne, że uwydatnia pewną całość i pełnię tworzoną przez homilię 
i inne obrzędy liturgiczne.

Homilia jest „nieodłączna” od liturgii w tym sensie, że nie 
może być wygłoszona w innym kontekście, poza nią. Nie można 

17 Tamże, s. 34.
18 W pierwotnej wersji dokumentu w języku włoskim użyte jest precy-

zyjne stwierdzenie: „Essendo parte integrante della liturgia, l’omelia non 
è solo una istruzione” (DH 4); „parte integrante del culto della Chiesa” 
(tamże 5).
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zatem nazywać homilią przepowiadania, które nie stanowi części 
liturgii. Natomiast nie oznacza to, że liturgia nie może odbyć 
się bez homilii. Ta ostatnia nie jest częścią istotną Mszy Świę-
tej, nie jest częścią „nieodłączną” w tym sensie, że bez niej li-
turgia nie mogłaby się odbyć. Prawdą jest jednak, że ewentualna 
rezygnacja z homilii, zwłaszcza wtedy, gdy wierni są zobowiązani 
do uczestnictwa we Mszy Świętej, groziłaby pomniejszeniem ży-
wotności słowa Bożego19. Wierni bowiem mają prawo otrzymać 
pokarm z pełnego stołu słowa Bożego.

3.1.2.   Paschalne misterium Chrystusa  
jako główne źródło i   treść homili i

Uznanie homilii za integralną część liturgii określa także jej 
podstawowe źródło, treść i cel. Źródłem i treścią jest misterium 
Chrystusa głoszone w czytaniach i w homilii oraz urzeczywist-
nione w ofierze Mszy Świętej. Celem zaś jest wprowadzenie zgro-
madzonych wiernych do świadomego i czynnego sprawowania 
Eucharystii, „aby przestrzegali w życiu zobowiązań płynących 
z sakramentu, który z wiarą przyjęli”20.

Kwestia źródeł homilii była szeroko dyskutowana zarówno 
w trakcie Soboru Watykańskiego II, jak też po nim. Nie brako-
wało biskupów i teologów, którzy domagali się, aby niedzielna 
homilia była wykorzystana jako moment usystematyzowanych 
pouczeń katechetycznych udzielanych wiernym.

Soborowym pracom nad dotyczącym homilii artykułem 52 
konstytucji o liturgii towarzyszyło wiele dyskusji. Soborowa ko-
misja liturgiczna zabiegała podczas nich o właściwe zrozumienie 
i precyzyjne wyrażenie relacji pomiędzy homilią, liturgią i cało-

19 Por. W. Głowa, dz. cyt., s. 111–112, 122–133; G. Siwek, Homilia szcze-
gólną formą przepowiadania, s. 40–41; W. Broński, dz. cyt., s. 33; G.S. Sloyan, 
Worshipful Preaching, Philadelphia 1984, s. 15; W.J. Burghardt, Long Have 
I Loved You, s. 116; D.E. Harris, E.F. Murphy, dz. cyt., s. 143.

20 KL 10; por. tamże 35, 2; DH 11; WLM 24.
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ściowym wykładem doktryny chrześcijańskiej. Zasadniczo komi-
sja ta pojmowała homilię jako wyjaśnienie czytań proklamowa-
nych podczas Mszy Świętej w ciągu całego cyklu liturgicznego21.

Z jednej strony padały głosy, aby sobór opisał homilię jako 
przepowiadanie wyraźnie związane z czytaniami celebrowanej 
Mszy Świętej. Z drugiej zaś strony ojcowie soborowi woleli nie 
zawężać źródeł homilii i opowiadali się za tym, aby konstytucja 
liturgiczna zawierała wyraźny zapis, iż przepowiadanie podczas 
Mszy Świętej powinno wyjaśniać wszystkie aspekty wiary chrze-
ścijańskiej. Niektórzy z biskupów optowali nawet za tym, by 
sobór nie wprowadzał do swych dokumentów nazwy „homilia”, 
która wówczas rodziła wiele nieporozumień, a proponowali, aby 
zamiast niego stosować termin „kazanie” lub „katecheza”. Byli 
też biskupi, którzy proponowali podporządkowanie treści homilii 
planowi tematów katechetycznych w taki sposób, aby w ciągu 
czterech, pięciu lat na kanwie czytań liturgicznych omówiona 
została cała doktryna chrześcijańska. Jeszcze inni biskupi uczest-
niczący w soborze postulowali poszerzenie sformułowania o źró-
dłach homilii tak, aby poza tekstami biblijnymi i liturgicznymi 
wspomniane zostały aspekty dogmatyczne i moralne doktryny 
chrześcijańskiej22.

Artykuł Sacrosanctum concilium 52 został poddany pięciu po-
prawkom, które wskazywały na dojrzewanie rozumienia, czym jest 
przepowiadanie liturgiczne. W swym ostatecznym kształcie arty-
kuł ten nie łączy homilii tak ściśle z Pismem Świętym, jak wcześ-
niejszy artykuł Sacrosanctum concilium 35. Stwierdza natomiast, że 
w homilii misteria wiary i zasady życia chrześcijańskiego mają 
być wyjaśniane na podstawie tekstów świętych. Wyrażenie „tekst 
święty” zostało przez ojców soborowych dobrane świadomie, aby 
nie zawężać zanadto źródeł homilii do tekstów Mszy z dnia23. 

21 Por. J. Burke, dz. cyt., s. 117–118; J. Burke, T.P. Doyle, dz. cyt., s. 230.
22 Por. J. Burke, dz. cyt., s. 117; J. Burke, T.P. Doyle, dz. cyt., s. 229.
23 Por. R.F. McNamara, Catholic Sunday Preaching, Washington D.C. 1975, 

s. 48; J. Burke, T.P. Doyle, dz. cyt., s. 229–230.
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Brak jednoznaczności w wypowiedzi soboru o homilii pozo-
stawił miejsce na dodatkowe interpretacje24. Zostały one poda-
ne w instrukcji Inter oecumenici, która w jednym punkcie, nr 54, 
zawęziła źródła homilii. Doprecyzowała, że przez homilię ro-
zumie się wyjaśnienie jakiegoś aspektu czytań Pisma Święte-
go albo innego tekstu z części stałych lub własnych Mszy Świę-
tej z dnia, uwzględniające czczoną tajemnicę bądź szczególne 
potrzeby słuchaczy. Natomiast w następnym punkcie, nr 55, 
instrukcja ta dopowiedziała, że w  pewnych okresach istnie-
je możliwość realizowania tematów kazań, jakie powinny być 
głoszone podczas Mszy Świętej, zachowując przynajmniej we-
wnętrzną ich łączność z głównymi okresami i świętami roku li-
turgicznego25.

Przez wiele lat po Soborze Watykańskim II teolodzy poszuki-
wali dróg zmierzających do pogodzenia homilii z systematyczną 
prezentacją najważniejszych tematów doktrynalnych i moral-
nych. Nowych inspiracji dostarczył Katechizm Kościoła katolickiego 
promulgowany przez Jana Pawła II w 1992 roku. Jego cztery czę-
ści zostały ułożone w taki sposób, by wyeksponować misterium 
Chrystusa. Ono jest ośrodkiem spajającym prezentację całej dok-
tryny chrześcijańskiej i zasad postępowania moralnego. W czte-
rech częściach katechizm ukazuje, że misterium Chrystusa jest 
przedmiotem wiary; jest urzeczywistniane w liturgii; jest obecne 
w ludzkim życiu, by umacniać lud Boży w działaniu; i wreszcie 
jest podstawą modlitwy.

Niektórzy uznali, że publikacja katechizmu stanowi okazję 
do wykładania jego treści w homilii podczas Mszy Świętej. Inni 
uważali, że katechizm jest tylko jednym ze źródeł, ponieważ we 
współczesnej homiletyce przyjmuje się, że homilia powinna czer-
pać swoją treść z Biblii, liturgii, Tradycji i Magisterium Kościoła 
oraz z doświadczenia życiowego słuchaczy, aby przedstawić za-
gadnienia kerygmatyczno-didaskalijne, egzystencjalne, mista-

24 Por. J. Burke, dz. cyt., s. 116–118.
25 Por. tamże, s. 119.
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gogiczne i moralne26. Pisząc o zawartości proklamacji kazno-
dziejskiej, Ryszard Hajduk zaliczył do niej: kerygmat, mistagogię, 
terapię i parenezę27. Wiesław Przyczyna z kolei, podejmując za-
gadnienie treści homilii, wylicza warstwy: biblijną, kerygmatycz-
ną, katechetyczną, liturgiczną i antropologiczną28.

Dyrektorium homiletyczne nie zaprezentowało ani źródeł, ani tre-
ści homilii w usystematyzowanym modelu. Zwróciło natomiast 
uwagę na istotną dla homilii rzeczywistość, jaką jest misterium 
Chrystusa obecne przede wszystkim w Eucharystii. Dyrektorium 
homiletyczne podjęło myśl przedstawioną w Katechizmie Kościoła 
katolickiego: treścią homilii jest paschalne misterium Chrystusa, 
a celem homilii jest głoszenie tego misterium i wprowadzanie 
wierzących w jego urzeczywistnienie w Eucharystii29. A zatem 
Dyrektorium homiletyczne nie posegregowało elementów treścio-
wych homilii w zwarty schemat, ale za Benedyktem XVI przypo-
mniało o wewnętrznej więzi istniejącej między Pismem Świętym 
a liturgią, która jest uprzywilejowanym środowiskiem, w którym 
Bóg przemawia aktualnie do wiernych30. Pismo Święte zostało 
w znacznej mierze napisane dla celebracji liturgicznej i dlatego 
też liturgia jest najbardziej właściwym momentem do interpre-
tacji Pisma Świętego, momentem par excellence przeznaczonym do 
takiej interpretacji31.

Wiele tekstów liturgicznych ma swą genezę w tekstach biblij-
nych. Toteż i Pismo Święte, i liturgia znakomicie harmonizują ze 
sobą, jeśli akcentuje się centralną tajemnicę wiary – misterium 

26 Por. W. Broński, dz. cyt., s. 34–83; por. H. Sławiński, Potrzeba urozmai-
cenia modelu homilii, s. 90.

27 R. Hajduk, Posłani głosić Dobrą Nowinę. Podstawowy kurs homiletyczny, 
Kraków [2008], s. 79–119; zob. tenże, Ewangelia na forum świata. Od apologe-
tyki do marketingu narracyjnego, Kraków 2013, s. 154–177.

28 W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II, s. 71–85.
29 Por. DH 21–22.
30 Por. tamże 4; VD 52.
31 S. Hahn, Moc słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa w liturgii, 

tłum. P. Blumczyński, Kraków 2010, s. 59–65; S. Dyk, Hermeneutyka słowa 
Bożego w liturgii, „Studia Pastoralne” 7 (2011), s. 149.
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paschalne Chrystusa. Ono jest centralną treścią Pisma Świętego 
i celebracji liturgicznej. Trzeba mieć to na uwadze podczas przy-
gotowania i głoszenia homilii. W przepowiadaniu ważna jest 
synteza, a nie wielość niepowiązanych ze sobą myśli32.

Walorem Dyrektorium homiletycznego jest wyraźne przypomnie-
nie, iż nie można sprowadzać homilii do roli ćwiczeń z egzegezy. 
W praktyce oznacza to, że głosiciel homilii nie powinien dążyć 
do wyjaśniania każdego z czytań proklamowanych w liturgii ani 
do tworzenia sztucznych związków między nimi, bo podstawą 
jedności czytań i celebracji eucharystycznej jest paschalna tajem-
nica Chrystusa33. Analitycy przepowiadania w Polsce sygnalizują, 
że problem ten wciąż istnieje. Według Wiesława Przyczyny „na 
słowa krytyki zasługuje popularny wśród homilistów następują-
cy sposób głoszenia homilii: «W pierwszym czytaniu jest to…, 
w drugim to…, w trzecim to…» – homilista patrzy w tekst czytań 
i opowiada własnymi słowami ich treść”34. Takie wypaczenie ho-
milii sprawia, że pojawia się wołanie o kazania katechizmowe35. 
Ważne więc okazuje się zawarte w Dyrektorium homiletycznym przy-
pomnienie, iż homilia służy nie egzegezie tekstów biblijnych, ale 
– podobnie, jak i one – proklamacji celebrowanego misterium. 
Tym zaś, co pozwala homiliście unikać sztucznie wymuszonej 
harmonii wszystkich czytań albo też sprowadzania homilii do ko-
mentarza opartego o nużący schemat, jest znajomość kompozycji 
Lekcjonarza mszalnego36.

Cenne w Dyrektorium homiletycznym jest również wyraźne na-
zwanie i wyliczenie, czym homilia nie jest, oraz odróżnienie jej 
od innych, bardziej dydaktycznych form posługi słowa, takich jak 

32 Por. EG 143.
33 Por. DH 149.
34 W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II, s. 56.
35 S. Dyk, Stan posługi słowa Bożego w Kościele polskim. Rozmowa z księ-

dzem profesorem Józefem Kudasiewiczem, „Przegląd Homiletyczny” 5–6 
(2001–2002), s. 96.

36 Por. H. Sławiński, Znaczenie Lekcjonarza mszalnego w kaznodziejstwie, 
s. 386–403.
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konferencja, lekcja, nauka katechetyczna, wykład moralizujący, 
wykład doktrynalny bądź wykład z egzegezy biblijnej albo też 
osobiste świadectwo. Wciąż bowiem, wiele lat po Soborze Wa-
tykańskim II, pojawiają się głosy teologów, którzy nie doceniają 
roli i specyfiki homilii. Dla przykładu Edward Staniek uważa, że 
„jeśli duszpasterz podejmuje rozważania cykliczne, np. na temat 
pogłębionego uczestnictwa we Mszy Świętej, lub zagadnienia 
społeczne, przygotowuje kazanie wtapiając w nie elementy ho-
milii. Podobnie jest w cyklu kazań katechizmo wych. Ich schemat 
jest wiodący, a elementy homilii je uboga cają. Takie rozwiązanie 
dyktuje waga schematu kazań kate chizmowych”37. I nieco dalej 
wspomniany autor konsekwentnie przekonuje, że „[n]iedzielne 
kazania katechizmowe winny nawiązywać do czytań biblijnych 
i misterium eucharystycznego. Połą czenie elementów homilii 
z kazaniem katechizmowym jest sztuką, ale jej opanowanie nie 
jest trudne, jeśli tylko w schemat kazania katechizmowego włączy 
się istotne ele menty homilii, a nie odwrotnie”38.

Edward Staniek zastrzega, że nie chce podejmować dyskusji na 
temat relacji kazań katechizmo wych do homilii. Kryzys kaznodziej-
stwa dostrzega w braku wiedzy religijnej. Zauważa bowiem, że: 

elementarne wiadomości religijne umykają ze świadomości słu
chaczy. W dużej mierze jest to owoc zbyt ciasnego podej ścia do 
sugestii odnowy liturgicznej zainicjowanej na Soborze Watykań
skim II, która rzekomo zabrania głoszenia kazań katechizmowych 
i zobowiązała jedynie do homilii. W praktyce jest to próba uspra
wiedliwienia łatwizny. Podjęcie cyklu kazań katechizmowych zmu
sza do bardzo systematycz nej i żmudnej pracy, od czego wielu 
duszpasterzy ucieka jak najdalej39. 

37 E. Staniek, dz. cyt., s. 85.
38 Tamże, s. 95.
39 Tamże, s. 85–86.
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Jako kontrargument w debacie między teologami można przy-
toczyć zdecydowaną obronę specyfiki homilii wyartykułowaną 
dobitnie przez Józefa Kudasiewicza: 

Jeżeli nie ma już innego miejsca na formowanie katechetyczne 
wiernych, to świadczy to o nędzy Kościoła, który nie potrafi już 
gdzie indziej zebrać ludzi na katechezę, tylko wszystko chce za
łatwić na Mszy św. I to jest naszym nieszczęściem pastoralnym. 
W czasie Eucharystii jest miejsce tylko na homilię przekazującą 
żywego Jezusa Chrystusa i wprowadzającą w misterium eucha
rystyczne40.

Właśnie taką interpretację współczesnego nauczania Kościoła 
o homilii głoszonej podczas Mszy Świętej podaje Dyrektorium ho-
miletyczne. Proponuje ono pogłębienie treści homilii przez obfite 
wykorzystanie Katechizmu Kościoła katolickiego, ale to nie on, jak 
chciałby Edward Staniek, ma wyznaczać treść homilii. Podstawą 
dla głoszenia homilii, jej źródłem i treścią jest misterium Chry-
stusa celebrowane w roku liturgicznym. Znakomicie przedstawił 
to Stanisław Dyk. Najpierw, niejako uprzedzając propozycje Dy-
rektorium homiletycznego, dokonał wnikliwej analizy Lekcjonarza 
mszalnego jako podstawowego źródła przepowiadania homilij-
nego41. Następnie zaś, już po ukazaniu się Dyrektorium homile-
tycznego, wskazał, jak można teologicznie pogłębić znajomość 
obchodzonego misterium, nie przez podporządkowanie homilii 
schematowi katechizmowemu, ale odwrotnie – przez wykorzy-
stanie źródeł teologicznych „w sposób zgodny z celem homilii”42.

Kongregacja ds. Duchowieństwa jest świadoma postulatu 
doktrynalnego pogłębienia homilii, zgłaszanego często od czasu 
Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza podczas synodów biskupów. 
Dyrektorium homiletyczne wychodzi naprzeciw temu postulatowi, 

40 S. Dyk, Stan posługi słowa Bożego w Kościele polskim, s. 98–99.
41 Tenże, Co głosić, aby wierzyli?
42 DH 157; por. S. Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania Misterium Chry-

stusa, s. 74; zob. tamże, s. 66–89.
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dostarczając homiliście wiele fragmentów Katechizmu Kościoła ka-
tolickiego do wykorzystania w poszczególnych homiliach głoszo-
nych z biegiem roku liturgicznego. Temu właśnie poświęcony 
został kilkudziesięciostronicowy Dodatek I. Homilia a „Katechizm 
Kościoła katolickiego”. Jednak wprowadzenie do niego nie pozosta-
wia żadnych wątpliwości, jak ów katechizm ma być wykorzystany 
w homilii – w sposób zgodny z jej naturą i celem. Niedzielna 
Msza Święta nie jest bowiem „okazją” do wygłaszania kazań, 
których tematyka nie jest zbieżna z okresem roku liturgiczne-
go43. Dla uspokojenia teologów domagających się możliwości 
przedstawienia w homilii pouczeń z zakresu doktryny i moral-
ności chrześcijańskiej Dyrektorium homiletyczne, mając na uwadze 
potrzeby wiernych, pozwoliło na dopuszczenie dydaktycznych 
pouczeń: „mogą zaistnieć szczególne przesłanki duszpasterskie 
dla wyjaśnienia jakiegoś elementu nauki doktrynalnej i moralnej. 
Tego rodzaju decyzje wymagają roztropności duszpasterskiej”44.

3.1.3.   Promocja homili i  jako aktu l iturgicznego  
o sakramentalnym znaczeniu

Innym walorem Dyrektorium homiletycznego jest przedstawienie 
homilii jako aktu liturgicznego oraz ukazanie jej sakramentalne-
go znaczenia. Pisząc o przepowiadaniu słowa Bożego jako akcie 
liturgicznym, Stanisław Czerwik zwrócił uwagę na trzy kwestie: 
po pierwsze, homilia jest częścią liturgii i ma udział w dynamice 
uświęcająco-kultycznej wymiany między Bogiem i wiernymi; po 
drugie, homilia jednoczy stół słowa i stół Eucharystii; po trze-
cie, homilię z zasady głosi kapłan celebrujący45. Tutaj zwrócimy 
uwagę jedynie na dynamikę uświęcająco-kultyczną, jaka zachodzi 

43 Por. DH 157; zob. tamże 6–8; M.E. Connors, A.M. Garrido, Doctrinal 
and Catechetical Preaching, [w:] A Handbook for Catholic Preaching, s. 129–132.

44 DH 157.
45 S. Czerwik, Przepowiadanie Bożego słowa jako akt liturgiczny, [w:] Liturgia 

i przepowiadanie, red. W. Przyczyna, Kraków 2010, s. 223–246; por. W. Przy-
czyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II, s. 53–70.
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podczas głoszenia homilii, bo o roli homilii jako integralnej czę-
ści liturgii była już mowa wcześniej. Również kwestię głosiciela 
homilii omawiamy w innym miejscu.

Jako akt liturgiczny homilia stanowi anamnezę, czyli uobec-
niające wspomnienie wydarzeń zbawczych. Partycypuje ona 
w anamnetycznym charakterze całej liturgii. Zarówno w prokla-
macji słowa Bożego, jak i w homilii zmartwychwstały Pan staje 
pośród zgromadzonych w Jego imię i udziela im swojej mocy. 

Według Dyrektorium homiletycznego podczas Mszy Świętej głosi-
ciel homilii, podobnie jak Pan Jezus w synagodze nazaretańskiej 
i w Jego imieniu, może powiedzieć: „Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4, 21)46. Tajemnica paschalna Chry-
stusa, która jest głoszona w homilii, uobecnia się za sprawą Ducha 
Świętego w celebracji liturgicznej47: „tekst starożytny wciąż żyje 
i zachowuje aktualność w czasie jego głoszenia”48. Obecny w ho-
milii Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła: „To, co dokonało 
się za Jego sprawą, może też tylko za Jego sprawą wyłonić się z pa-
mięci Kościoła”49. On przypomina zgromadzonym to wszystko, co 
uczynił Chrystus (por. J 14, 26). Ożywiając pamięć Kościoła, Duch 
Święty wzbudza w nim jednocześnie dziękczynienie i uwielbienie. 
Mając zapewnienie trwałej i aktywnej obecności Ducha Świętego, 
Kościół odczytuje w liturgii i tłumaczy Pisma Święte z punktu 
widzenia Chrystusowego „dzisiaj” (gr. sémeron, łac. hodie)50. 

W imieniu Kościoła głosiciel homilii zwiastuje przedziwne 
dzieła Boże w dziejach zbawienia, „czyli w misterium Chrystu-
sowym, które zawsze jest w nas obecne i działa, zwłaszcza w ob-
rzędach liturgicznych”51. Przypomina więc – w bardziej lub mniej 

46 DH 4.
47 Por. tamże 55, 149.
48 Tamże 20.
49 TMA 44; por. KKK 1099. 
50 Por. KKK 1103; WLM 3; M.  Sodi, Sakramentalny wymiar homilii, 

[w:] Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, s. 100; J. Baumgartner, dz. cyt., 
s. 435; A. Schwarz, dz. cyt., s. 110.

51 KL 35, 2.
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rozwiniętej anamnezie – to, co Bóg uczynił dla człowieka, a więc 
zbawcze interwencje Boga w historii. Chodzi tu o słowa i czyny, 
wewnętrznie ze sobą powiązane, przez które urzeczywistnia się 
plan zbawienia świata. Czyny potwierdzają słowa, a słowa ob-
wieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą. 

Homilia przypomina zgromadzeniu liturgicznemu znaczenie 
wydarzenia zbawczego, ożywiając jednocześnie głoszone sło-
wo Boże, aby wierni mogli je przyjąć z wiarą i przeżyć. „Przez 
zbawcze bowiem słowo rodzi się wiara w sercach […] dzięki niej 
powstaje i wzrasta wspólnota wiernych”52. Wspominanie miste-
rium Chrystusa w homilii nie jest nigdy wyłącznie historyczną 
pamiątką; nie chodzi w nim o przypomnienie informacji o życiu 
i nauczaniu Jezusa, ale o wydarzenie i spotkanie: osobowe słowo 
działa przez Ducha Bożego w umysłach i sercach wierzących. 
Homilia przypomina wprawdzie działanie Boga w historii zba-
wienia, ale nie koncentruje się na przeszłości; raczej wskazuje, 
co Bóg czyni w aktualnym momencie i miejscu. Homilista mówi 
zgromadzonym wiernym, jak Bóg działa pośród nich. Może po-
wtórzyć za św. Pawłem: „Tajemnica ta, ukryta od wieków i po-
koleń, teraz została objawiona… Jest nią Chrystus pośród was 
– nadzieja chwały” (Kol 1, 26–27). W liturgii bowiem dokonuje 
się aktualizacja proklamowanego słowa Bożego. Słuchacze mogą 
go słuchać z przekonaniem, że Chrystus jest „tutaj” i chce ich „te-
raz” zbawić53. Akcentowanie homilii jako anamnezy chroni przed 
pelagianizmem, według którego bardziej liczy się to, co czyni 
człowiek, niż to, co uczynił dla ludzi sam Bóg w Chrystusie54.

52 DK 4; por. KKK 1100, 1102; WLM 3.
53 Por. KL 2; A. Schwarz, dz. cyt., s. 111; J. Baumgartner, dz. cyt., 

s. 435–436; L.M. Tracey, Our Sunday Eucharist, „New Liturgy. Bulletin of the 
National Secretariat Irish Episcopal Commission for Liturgy” 105 (2000), 
s. 8; R. Viladesau, Theology and the Art. Encountering God through, Music, Art 
and Rhetoric, New York–Mahwah, NJ 2000, s. 137; Por. W. Głowa, dz. cyt., 
s. 113; K.W. Irwin, dz. cyt., s. 85.

54 Zwracając uwagę na błędy naszych czasów, Franciszek przestrzega, 
że osoby o mentalności pelagiańskiej lub semipelagiańskiej liczą tylko na 
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Dyrektorium homiletyczne wyraża aktualną świadomość Kościoła 
o tym, że w liturgicznym zwiastowaniu Pisma Świętego, a także 
w przepowiadaniu homilisty, obecny jest i działa Jezus Chry-
stus55. Syn Boży nadal jest obecny i kontynuuje swoją zbawczą 
misję pośród ludzi. Na aktualnym etapie historii zbawienia czyni 
to najdoskonalej w liturgii Kościoła, pod osłoną liturgicznych 
znaków. Mówi i działa. Słuchanie Chrystusa z wiarą w Niego 
ma moc uświęcającą i pozwala doświadczyć zbawienia. Uświę-
cający i zbawczy charakter homilii wynika z obecności Chrystu-
sa w liturgii i w Kościele przepowiadającym słowo Boże i jak 
dodaje Dyrektorium homiletyczne: „w przepowiadaniu Jego słu-
gi”56. Dzięki przepowiadaniu słowa Bożego wierni mogą spotkać 
się z Chrystusem. Mając tego świadomość, św. Paweł napisał: 
„Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie 
przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc 
swoją” (2 Kor 13, 3)57. 

Słowo Boże proklamowane i wyjaśniane w liturgii spełnia się 
w obrzędzie sakramentalnym58. Można więc mówić o sakramen-
talności słowa Bożego i homilii. Sakramentalność przepowia-

własne siły i wywyższają siebie nad innych. Są przekonani, że z pomocą 
łaski Bożej wszystko jest możliwe, jakby wola była wszechmocna, a łaska 
się do niej dołączała. Przeciwstawiając się tego rodzaju poglądom, Franci-
szek stwierdza, że „«nie wszyscy mogą uczynić wszystko» i że w tym życiu 
ludzkie słabości nie są całkowicie i raz na zawsze uzdrowione przez łaskę. 
W każdym razie, jak naucza św. Augustyn, Bóg zachęca ciebie, byś dokonał 
tego, co możesz i «prosił o to, czego nie możesz»; albo byś pokornie powie-
dział Panu: «Udziel tego, co nakazujesz – i co chcesz nakazuj»” – Franciszek, 
Adhortacja o powołaniu do świętości w świecie współczesnym „Gaudete et exsultate” 
(19 marca 2018), 49; por. tamże 48; Kongregacja Nauki Wiary, List „Placuit 
Deo” (22 lutego 2018), 3–4; L. Petrik, Kerygma v homílii a zrod zivej viery. 
Teologicko-homiletická reflekxia o význame kerygmy v kontexte nowej evangelizácie, 
Presov 2014, s. 70–77.

55 Por. DH 4; KL 7, 33, 35,2. 
56 DH 4.
57 Por. A. Schwarz, dz. cyt., s. 110; W. Głowa, dz. cyt., s. 113.
58 Por. S. Czerwik, dz. cyt., s. 235–242; S. Dyk, Hermeneutyka słowa Bożego 

w liturgii, s. 149–150; W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Waty-
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danego słowa, wynikająca z obecności w nim Chrystusa, jest 
wyrażana przez analogię do obecności Syna Bożego w Eucha-
rystii. Dyrektorium homiletyczne wyraźnie akcentuje, że „słowo 
Boże staje się sakramentalnym ciałem w wydarzeniu euchary-
stycznym”59. Ta więź jest tak silna, że słowo Boże i Eucharystia 
przynależą do siebie, tak że nie można zrozumieć pierwszego 
bez drugiej60. Z tego względu Kościół czci Pismo Święte, podob-
nie jak samo Ciało Pańskie. Jednym z wyrazów tej czci jest na-
uczanie o chlebie życia pochodzącym i ze słowa Bożego, i z Ciała 
Chrystusa61.

Czytania proklamowane w liturgii zawierają autentyczne sło-
wo Boże i są życiodajnym słowem Bożym62. Życiodajne jest też 
godne spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej. Jeden akt warunkuje 
drugi. W jednym i drugim obecny jest ten sam Chrystus. Jest On 
obecny i działa mocą Ducha Świętego zarówno w liturgii słowa, 
jak i w liturgii eucharystycznej. Jest obecny, działa i przemawia do 
uczestników przez słowo Boże proklamowane i wyjaśniane w ho-
milii, a następnie przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew, 
aktualizując paschalne misterium63. W związku z tym homilia 
jest rozumiana współcześnie nie w sensie ludzkiej wypowiedzi 
o Bogu, ale w sensie przemówienia samego Boga ludzkimi sło-
wami homilisty64. Nie oznacza to, że każda homilia jest słowem 
Boga; jest nim jedynie ta, która zawiera treść zgodną z objawie-
niem Bożym, czyli Pismem Świętym i Tradycją, oraz wskazuje 

kańskim II, s. 53–64; G. Siwek, Osobowość kaznodziei dzisiaj, Kraków 2014, 
s. 160–164.

59 DH 54; por. WLM 10; VD 54–55.
60 Por. DH 54.
61 Por. KO 21; por. też DK 18; KL 51, 56.
62 Por. KO 24; zob. W. Przyczyna, Kazanie jako Słowo Boże, s. 48–66.
63 Por. KL 7, 33, 35,2; J.A. Wallace, Preaching to the Hungers of the Heart. 

The Homily on the Feasts and within the Rites, Collegeville, MN 2002, s. 7–8; 
F.J. Moloney, The Gospel of John, Collegeville, MN 1998, s. 212; W. Głowa, 
dz. cyt., s. 231.

64 Por. G. Siwek, Skuteczność zbawcza homilii, s. 281.
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na aktualną obecność i działanie Boga65. Dyrektorium homiletyczne 
potwierdza i sankcjonuje przekonania teologów. Jedyną nowością 
jest bezpośrednie stwierdzenie, że Chrystus jest obecny w prze-
powiadaniu swojego sługi66.

Ucząc o homilii jako akcie liturgicznym, Dyrektorium homile-
tyczne nawiązało do tradycji patrystycznej i wyeksponowało jej 
doksologiczny wymiar. Homilia bowiem ma swój udział w uświę-
cająco-kultycznej dynamice liturgii: uświęca wierzących i sławi 
Boga. Homilia jest hymnem wdzięczności, jest doksologią, jest 
uwielbieniem Boga za magnalia Dei67.

Ten przypomniany przez Dyrektorium homiletyczne doksolo-
giczny wymiar homilii jest rzadko akcentowany w homiletyce 
i niezwykle rzadko obecny w praktyce homilii. A przecież ma on 
głębokie uzasadnienie biblijne i patrystyczne.

Do czasów Juliana Apostaty (361–363) nie brakowało pogań-
skich mówców, którzy w kunsztownych oracjach chwalili różne 
bóstwa, oddając im cześć. Pokaźną częścią tych mów były apo-
strofy do bożków ujęte często w formę podniosłych modlitw68. 
Również wielu kaznodziejów chrześcijańskich w tamtej epoce 
traktowało głoszenie słowa Bożego jako najpiękniejszą ofiarę, 
jaką człowiek może złożyć Bogu.

65 Por. A. Lewek, Podstawy teologiczne posłannictwa kaznodziei, [w:] Sługa 
Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 17–18; W. Przyczyna, Słowo Boże 
i ludzkie w kazaniu, MH 143 (1994), s. 18–23; tenże, Kazanie jako słowo Boże, 
s. 48–66; H. Simon, Chrystus żyje w słowie Bożym przez Ducha Świętego, HD 1 
(1982), s. 8–17; M. Brzozowski, Dialogiczny charakter przepowiadania, RTK 24 
(1977), z. 6, s. 97–106. W. Przyczyna (Kazanie jako słowo Boże, s. 61, 66) robi 
zastrzeżenie, iż „Chrystus rzeczywiście jest obecny w głoszonym słowie 
Bożym, o ile słowo to pozostaje wierne słowu biblijnemu i jest tłumaczone 
tak, jak rozumie je dzisiaj Kościół. […] kazanie jest słowem Bożym dlatego, 
iż uobecnia się w nim na sposób przedmiotowy i podmiotowy Jezus Chry-
stus. Obecność ta zaś jest uwarunkowana wiernością słowu biblijnemu, 
Kościołowi i człowiekowi”.

66 Por. DH 4.
67 Por. tamże.
68 Por. K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1, 

s. 68–70.
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Dla przykładu św. Jan Chryzostom, komentując fragment Listu do 
Rzymian (1, 9), stwierdził, że kapłaństwo św. Pawła było ofiarą skła-
daną Bogu przez przepowiadanie słowa Bożego69. Jan Chryzostom 
uważał też, że składamy Panu ofiarę uwielbienia nie dlatego, jakoby 
On jej potrzebował, ale dlatego, że my musimy oddać się Jemu, aby 
osiągnąć zbawienie. Bóg niczego od nas nie potrzebuje, ale my po-
trzebujemy wszystkiego od Niego. Dziękczynienie niczego Mu nie 
dodaje, ale sprawia, że my zbliżamy się do Niego70. Chrześcijanie są 
powołani do wychwalania Tego, który ich przeprowadził z ciemno-
ści do swego przedziwnego światła (por. 1 P 2, 4–10). Głosiciel zaś 
zbawczych dzieł Boga utwierdza żywą świątynię dla kultu Bożego71.

Jan Chryzostom często nadawał homiliom doksologiczne za-
kończenie albo wręcz całą homilię kierował do Boga jako hymn 
pochwalny na Jego cześć72. W homilii, jaką wygłosił podczas 
swoich święceń do kapłaństwa, Jan Chryzostom nie wspomi-
nał o sakramencie. Cała homilia, którą Bóg włożył w jego usta, 
została zwrócona Bogu jako „ofiara z pierwocin, święty hymn 
uwielbienia. Jaką formą ofiary jest słowo, mógłby ktoś zapytać. 
To wielka i boska ofiara, lepsza niż wszystkie inne”73. Przy okazji 
potraktował homilię jako panegiryk na cześć biskupa Flawiana, 
który udzielił mu sakramentu święceń74.

69 Homilia na List do Rzymian 29, 1, PG 60, 655; cyt. za: G. Wainwright, 
Preaching as Worship, „The Greek Orthodox Theological Review” 28 (1983), 
nr 4, s. 328.

70 Homilia na Ewangelię według św. Mateusza 25, 3, PG 57, 331; cyt. za: 
G. Wainwright, The Sermon and the Liturgy, s. 344.

71 G. Wainwright, Preaching as Worship, s. 327.
72 Por. tamże, s. 328; zob. W. Przyczyna, H. Sławiński, Homiletyka a reto-

ryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Przegląd Homiletyczny” 9 (2005), 
s. 133–141; H. Sławiński, Retoryka w przepowiadaniu słowa Bożego – historia i apli-
kacja na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonej we Włocławku 7.06.1991 r., 
[w:] Jan Paweł II apostoł prawdy, red. J. Kędzierski, Włocławek 2005, s. 283–292.

73 Homilia, kiedy został wyświęcony na kapłana 1, PG 48, 694; cyt. za: G. Wa-
inwright, Preaching as Worship, s. 328.

74 Por. J.N.D. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, 
Bydgoszcz 2001, s. 65; zob. PG 48, 639–700.
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Również wielu innych ojców Kościoła nadawało homiliom 
charakter hymnu albo kończyło je doksologią75. Dla przykładu 
homilia wielkanocna Grzegorza z Nazjanzu posiada następujące 
zakończenie: „O Słowo! Czy możesz traktować tę homilię, którą 
do Ciebie kieruję, jako dziękczynienie i jako modlitwę zarazem, 
nie za pierwociny, ale za uzupełnienie naszych darów?… Bo Tobie 
należy się wszelka cześć i chwała, i wszelka władza po wszystkie 
wieki wieków”76.

Homilia jest laudacją na cześć Boga albo peanem wysławiają-
cym przedziwne dzieła Pana pośród Jego ludu, natchnionym sło-
wem, które pomaga innym zobaczyć Jezusa ich własnymi oczami, 
usłyszeć Go własnymi uszami77. Homilista, proklamując zbawcze 
dzieła Boga w przeszłości i współczesności, wzbudza u słuchaczy 
podziw i wdzięczność, a w konsekwencji uwielbienie Stwórcy78. 
Homilia przygotowuje ponadto do modlitwy i postawy euchary-
stycznej, dostarczając motywów uwielbienia Boga tak w liturgii, 
jak i po jej zakończeniu. Uwielbianie Boga w codzienności teolo-
gia prawosławna określa liturgią po liturgii79.

Całe życie chrześcijańskie: doskonalenie postępowania, datki 
pieniężne, ofiarowanie swego wolnego czasu na rzecz potrzebują-
cych – wszystko to powinno być wdzięcznością wobec Boga za wiel-
kie rzeczy, których dokonał On dla ludzi w Chrystusie. Motywacja 

75 Por. G.W. Rutler, Priest of the Gospel. A Comparison of the Second Vati-
can Council and John Henry Cardinal Newman on the Priest as a Preacher, Roma 
1982, s. 166–168; R.P. Waznak, An Introduction to the Homily, Collegeville, 
MN 1998, s. 20.

76 Orat. XLII, 30, PG 36, 664; cyt. za: J. Leclercq, Kazanie czynnością litur-
giczną, „Anamnesis” 14 (1997/1998), nr 3, s. 46.

77 W.J. Burghardt, Preaching. The Art and the Craft, s. 36–37.
78 Por. WLM 38, 41; W. Głowa, dz. cyt., s. 116; M.R. Francis, Liturgical 

Preaching and Pastoral Care, NTR 3 (1990), nr 2, s. 71.
79 Por. G. Wainwright, Preaching as Worship, s. 330; Konferencji Bisku-

pów Katolickich Stanów Zjednoczonych, Przepowiadanie misterium wiary 45; 
por. tamże 44; Komisja ds. Życia i Posługi Kapłanów przy Krajowej Konfe-
rencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, „Dziś spełniły się słowa 
Pisma”. Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych 48.
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oparta na wdzięczności jest zwykle silniejsza niż ta, która opiera 
się na poczuciu winy czy racjonalnej argumentacji80. Adoracja Boga 
nie pomniejsza człowieka; wręcz przeciwnie, jest doświadczeniem 
humanizującym, ponieważ odnawia obraz Boga w człowieku81. Pod-
sumowując, homilia, podobnie jak modlitwa eucharystyczna, jest ak-
tem kultycznym, głoszeniem chwalebnej śmierci Pana, aż przyjdzie82.

3.1.4.   Dostarczenie metody i  praktycznego wzorca  
przygotowania homili i  z  uwzględnieniem  
roku l iturgicznego

Wraz z opisem homilii zaczerpniętym z wprowadzeń do mszału 
i lekcjonarza Dyrektorium homiletyczne zaproponowało dynamiczne 
podejście do homilii83. O ile bowiem homileci dążą do stworze-
nia najbardziej ogólnego modelu homilii84, o tyle Dyrektorium 
homiletyczne unika proponowania jej uniwersalnego schematu 
i  jakichkolwiek statycznych ujęć. Jest w nim natomiast mowa 
o dynamice, na którą składają się trzy etapy85:

1. wyjaśnienie tekstów świętych (biblijnych i liturgicznych) 
przez pryzmat misterium Chrystusa86,

80 L.E. Mick, „Worship” Well. A Mass Guide for Planners and Participants, 
Collegeville, MN 1997, s. 49–50.

81 Por. W.J. Burghardt, A Theologian’s Challenge to Liturgy, „Theological 
Studies” 35 (1974), s. 244; tenże, Preaching. The Art and the Craft, s. 10.

82 Por. G.W. Rutler, dz. cyt., s. 116.
83 DH 11.
84 Model homilii to integralny układ treści homilii, wyrażony schema-

tem logiczny projekt, który da się zastosować we wszystkich homiliach. 
Model służy odpowiedniemu rozkładowi elementów treściowych homilii. 
Pojęcie „model homilii” łączone jest w homiletyce z pojęciami „kompozycja 
homilii” bądź „struktura homilii”. Niektórzy autorzy traktują te terminy 
zamiennie – por. W. Pazera, dz. cyt., s. 134–140; G. Siwek, Przepowiadać 
skuteczniej, s. 45–46, 52, 67–80; E. Foley, Preaching Basics, Chicago 1998; 
Filozofia. Leksykon PWN, red. W. Łagodzki, G. Pyszczek, Warszawa 2000, 
s. 226; H. Sławiński, Potrzeba urozmaicenia modelu homilii, s. 90.

85 Por. DH 12, 15.
86 Por. tamże 12.
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2. aplikacja liturgiczna – mistagogia – wprowadzenie w cele-
browane misterium Chrystusa87,

3. aplikacja egzystencjalna – pareneza – zachęta do codzien-
nej praktyki chrześcijańskiego życia dzięki mocy płynącej z mi-
sterium Chrystusa obecnego w Eucharystii, w nadziei na pełną 
komunię z Nim w wieczności88.

Oprócz omówienia tej prostej, ale wymagającej, dynamiki ho-
milii Dyrektorium homiletyczne podaje przykłady jej zastosowania. 
Zostały one zamieszczone w obszernej drugiej części dokumentu. 
Jedną z najbardziej rozwiniętych i reprezentatywnych dla Dyrek-
torium homiletycznego jest propozycja ars praedicandi na pierwszą 
niedzielę Wielkiego Postu. Obejmuje ona aż sześć punktów do-
kumentu (58–63).

Analiza tekstów świętych na tę niedzielę rozpoczyna się od 
nawiązania do liturgicznego okresu celebracji oraz do Ewangelii, 
a więc do skojarzenia „40 dni spędzonych przez Jezusa na pustyni 
z 40 dniami Wielkiego Postu”. Dyrektorium homiletyczne zachęca do 
podkreślenia tej paraleli, aby słuchacze zrozumieli, że „poniekąd” 
uczestniczą co roku w tym, czego Jezus doświadczył i co osiągnął 
przez swój czterdziestodniowy post i doznawane pokusy. Następ-
nie uwzględniony jest okres Wielkiego Postu i kolekta z dnia, 
aby podkreślić, że obecność i działanie Chrystusa w liturgii na-
daje zbawcze znaczenie praktykom pokutnym uczestników Mszy 
Świętej. Myśl tę można zwieńczyć zacytowaniem fragmentu pre-
facji z tego dnia: „On, poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni, 
własnym przykładem uświęcił okres pokuty”89. 

Kolejnym etapem analizy jest nawiązanie do tekstu za-
czerpniętego ze Starego Testamentu. Zestawienie exodusu 
Izraela z pobytem Jezusa na pustyni zostaje odniesione do ży-
cia uczestników liturgii i wzbogacone odniesieniem do męki 
Chrystusa jako szczytowego momentu historii zbawienia: 

87 Por. tamże 13.
88 Tamże 14.
89 Por. tamże 58.
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„Męka ta poniekąd zaczyna się już tutaj, na pustyni, tuż przed 
początkiem publicznego życia Jezusa. Jezus zmierza w  kie-
runku swojej męki i wszystkie dalsze wydarzenia stąd czerpią 
znaczenie”90. 

Potem Dyrektorium homiletyczne proponuje wykorzystanie frag-
mentu doktrynalnego zaczerpniętego z Katechizmu Kościoła kato-
lickiego i korespondującego bezpośrednio z tekstem biblijnym. 
Wyjaśniając kuszenie Jezusa, katechizm argumentuje, że Jezus 
jest nowym Adamem. O ile pierwszy Adam uległ diabłu, o tyle 
nowy Adam – Chrystus, posłuszny woli Boga Ojca, zwycięża dia-
bła, a to zwycięstwo na pustyni uprzedza ostateczne zwycięstwo 
Chrystusa nad diabłem w chwili krzyżowej męki91.

Następnie według Dyrektorium homiletycznego można wyjaśnić, 
że pokusy doznawane przez Jezusa ze strony diabła są walką prze-
ciw wypaczeniu Jego mesjańskiego posłannictwa. Diabeł chce, by 
Jezus użył swej mocy dla ocalenia siebie. Tak kusi Go na pustyni 
i ponownie, gdy konał On na krzyżu. Między obu kuszeniami za-
chodzi wyraźny paralelizm, dobrze wyartykułowany przez ewan-
gelistę Mateusza. Diabeł nakłania Jezusa na pustyni: „Jeśli jesteś 
Synem Bożym…” (Mt 4, 3). Echem tych słów są drwiące słowa 
kuszenia: „Wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź 
z krzyża!” (Mt 27, 39). Jezus nie ulega szatanowi i nie schodzi 
z krzyża. Solidaryzuje się z ludźmi doświadczającymi cierpienia 
i pokus, ujawniając moc Bożą wyrażoną w miłości aż „do końca” 
(J 13, 1)92.

Dobrą Nowiną jest nie tylko pedagogiczny wymiar męki Je-
zusa, Jego solidarność z ludźmi w cierpieniu, ale przede wszyst-
kim wydarzenie bez precedensu – zwycięstwo Jezusa nad pokusą 
i śmiercią, zwycięstwo, którym dzieli się On ze wszystkimi wie-
rzącymi w Niego. „Decydującym potwierdzeniem udziału wszyst-
kich wierzących w zwycięstwie Jezusa będzie celebracja sakra-

90 Tamże 59.
91 KKK 539; DH 60.
92 DH 61.
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mentów paschalnych w wigilię paschalną, którą już zapowiada 
pierwsza Niedziela Wielkiego Postu”93.

Ostatnim elementem proponowanym przez Dyrektorium homile-
tyczne jest mistagogia, czyli wprowadzenie słuchaczy w przeżywa-
ną rzeczywistość sakramentalną. W pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu można powiedzieć, że Jezus nie uległ pokusie diabła i nie 
zamienił kamieni w chleb dla siebie, ale zamienił chleb w swoje 
ciało do spożycia dla tych, którzy w Niego wierzą. Uczestnicy 
Mszy Świętej, którzy karmią się niebiańskim chlebem, doświad-
czają zwycięstwa Jezusa nad pokusą i śmiercią, a ich serce ulega 
przemianie: z kamiennego staje się sercem z ciała (por. Ez 36, 26), 
gotowym do realizacji miłości Bożej na co dzień94.

W zaproponowanej dynamice można wyróżnić następujące 
elementy treściowe, które zostały uwzględnione w propozycji 
homilii na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu:

1. nawiązanie do okresu liturgicznego: paralela czterdziestu 
dni spędzonych przez Jezusa na pustyni z czterdziestoma dniami 
Wielkiego Postu;

2. nawiązanie do tekstów Mszy Świętej z dnia: kolekty i pre-
facji; wyrażają one obecność i działanie Jezusa we Mszy Świętej, 
które nadają zbawczego znaczenia praktykom pokutnym uczest-
ników liturgii;

3. nawiązanie do exodusu Izraela w relacji do postu Jezusa na 
pustyni oraz do życia wiernych widzianego z perspektywy męki 
Jezusa;

4. element doktrynalny zaczerpnięty z Katechizmu Kościoła kato-
lickiego: Jezus nowy Adam nie ulega diabłu, ale zwycięża go, speł-
niając posłusznie wolę Bożą; to zwycięstwo na pustyni uprzedza 
zwycięstwo odniesione przez Chrystusa nad diabłem w czasie 
męki i śmierci na krzyżu; Jezus nie ulega szatanowi i nie schodzi 
z krzyża, solidaryzując się z ludźmi doświadczającymi cierpienia 
i pokus, przez co objawia miłość Bożą aż „do końca” (J 13, 1); 

93 Tamże 62.
94 Por. tamże 63.
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Jezusowe zwycięstwo nad pokusą i śmiercią jest Jego darem dla 
wszystkich, którzy w Niego wierzą;

5. mistagogia – ukazanie Komunii eucharystycznej jako 
zjednoczenia z Chrystusem-Zwycięzcą nad pokusami, diabłem 
i śmiercią;

6. codzienne świadectwo chrześcijan przez okazywanie miło-
sierdzia innym.

Wszystkie te elementy treściowe wyczerpują wymienione na 
początku trzy etapy dynamiki homilii. Jest wyjaśnienie tekstów 
biblijnych i liturgicznych w świetle misterium Chrystusa, jest 
aplikacja liturgiczna, czyli wprowadzenie w celebrowane miste-
rium Chrystusa i jest także aplikacja egzystencjalna, czyli zachęta 
do praktyki chrześcijańskiego życia dzięki przemieniającej mocy 
misterium Chrystusa obecnego w Eucharystii. 

Taka dynamika homilii jest bardzo nasycona pod względem 
zaproponowanych treści. Stanowi ona jedynie przykład, który 
domaga się jeszcze uwzględnienia egzystencjalnej sytuacji uczest-
ników liturgii. Co ciekawe, Dyrektorium homiletyczne nie proponuje 
rozpoczęcia homilii przez nawiązanie do egzystencjalnego do-
świadczenia słuchaczy, ale za punkt wyjścia przyjmuje okoliczno-
ści celebracji w roku liturgicznym. W zaprezentowanej dynamice 
widoczny jest chrystocentryzm oraz koncentracja na misterium 
paschalnym. Misterium to jest ukazane w zapowiedziach, reali-
zacji i eucharystycznym urzeczywistnieniu, a także odniesione 
do religijnych praktyk podejmowanych przez wiernych w okresie 
Wielkiego Postu.

Przykład ten jest jednym z wielu zaproponowanych w Dyrek-
torium homiletycznym. Cała druga część dokumentu, zatytułowana 
Ars praedicandi, skoncentrowana jest na metodzie i treściach, jakie 
należy uwzględniać, przygotowując i głosząc homilie. Dokument 
skierowany do całego Kościoła nie może zawierać gotowych, 
uniwersalnych homilii. Prezentuje jedynie schematy spełniające 
zadanie klucza interpretacyjnego do tekstów biblijnych i litur-
gicznych przewidzianych na niedzielne i świąteczne Msze Święte. 
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Istotną rolę w doborze tematów i interpretacji tekstów świętych 
odgrywa rok liturgiczny95. Właśnie na jego kanwie Dyrektorium 
homiletyczne omawia istotne treści, jakie należałoby podjąć w ho-
miliach. Prezentacja rozpoczyna się od okresu najważniejsze-
go w roku liturgicznym, czyli od Triduum Paschalnego i okresu 
Wielkanocy, przez Wielki Post, Adwent, okres Narodzenia Pań-
skiego aż po okres zwykły96. 

Jako główne kryterium hermeneutyczne dla homilii, czyli 
klucz interpretacyjny tekstów świętych i obrzędów danej cele-
bracji, przyjęte zostało misterium paschalne Chrystusa. Zamiesz-
czone w Dyrektorium homiletycznym propozycje treści do podjęcia 
w przepowiadaniu zostały pomyślane jako niewyczerpujące su-
gestie tego, co można powiedzieć podczas określonej celebra-
cji97. Stanowią one pewien paradygmat, który można stosować 
w homiliach głoszonych podczas Mszy Świętej w dni powszednie, 
a także w Mszach Świętych obrzędowych i innych celebracjach 
sakramentalnych98.

Cenną pomocą dla głosicieli homilii są uporządkowane i zhar-
monizowane ze sobą źródła biblijne i kościelne, czyli teksty za-
czerpnięte z Lekcjonarza mszalnego oraz z Katechizmu Kościoła kato-
lickiego. Ilustrują one w sposób praktyczny to, co zostało teore-
tycznie omówione w pierwszej części Dyrektorium homiletycznego, 
czyli kryteria, jakie należy uwzględniać przy przepowiadaniu. Są 

95 H. Simon, Teksty liturgiczne jako źródło przepowiadania, [w:] Liturgia 
i przepowiadanie, s. 180–185; S. Dyk, Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii, 
s. 157; tenże, Co głosić, aby wierzyli?; zob. K. Konecki, Rok liturgiczny i kalen-
darz w reformie Soboru Watykańskiego II, Toruń 2010.

96 DH 37–149. Dyrektorium homiletyczne zawiera też część Inne okoliczno-
ści, w której omówione zostały: Msza Święta w dni powszednie, celebracja 
ślubna oraz obrzędy pogrzebowe (tamże 150–156). Nie poddajemy ich tu 
analizie, ponieważ interesuje nas homilia głoszona w niedzielnym zgroma-
dzeniu wiernych.

97 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret, Prot. 
nr 531/14, [w:] DH, s. 6–7.

98 Por. DH 39; H. Sławiński, Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium 
homiletycznego”, s. 170.
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nimi: typologia zachodząca między Starym i Nowym Testamen-
tem, priorytet Ewangelii pośród innych czytań, porządek czytań, 
a także związek liturgii słowa z liturgią eucharystyczną i życiem 
wiernych99.

3.2. Mankamenty Dyrektorium homiletycznego

Dyrektorium homiletyczne jest długo oczekiwanym dokumentem, 
który w dużej mierze spełnił sugestie domagających się od Stolicy 
Apostolskiej przygotowania pomocy służących pogłębieniu treści 
homilii. Dokument ten nie podjął jednak niektórych zagadnień 
dotyczących głoszenia homilii. Tak więc, oprócz omówionych 
powyżej niewątpliwych walorów, ma on też pewne mankamenty. 
Przedstawimy je, grupując w dwóch punktach. Pierwszy dotyczy 
niewystarczającej refleksji nad uczestnikami zgromadzenia wier-
nych, a drugi dotyczących homilii kwestii formalnych obecnych 
w nauczaniu Kościoła, a pominiętych w Dyrektorium homiletycznym.

3.2.1.   Niewystarczająca refleksja nad uczestnikami 
zgromadzenia wiernych

We wprowadzeniu do Dyrektorium homiletycznego zasygnalizowane 
zostały cztery tematy poruszone w dokumentach soborowych: 
słowo Boże w celebracji liturgicznej i jego odniesienie do celu 
homilii (por. KL 24, 35, 52, 56); zasady interpretacji Pisma Świę-
tego odpowiednie do homilii (por. KO 9–13, 21); przygotowania 
homilii i życie duchowe homilisty (por. KO 25, DK 4, 18) oraz 
potrzeby, kultura i sytuacja słuchaczy homilii (por. DM 6)100. O ile 
trzy pierwsze znalazły bezpośrednie rozwinięcie, o tyle zagadnie-
nie dotyczące słuchaczy homilii nie zostało poddane równie ob-
szernej analizie. Prawdą jest, że w Dodatku I. Homilia a „Katechizm 

99 Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret, 
Prot. nr 531/14, [w:] DH, s. 7.

100 Por. DH 2.
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Kościoła katolickiego” zostały zaproponowane punkty z katechizmu 
pomocne w spojrzeniu na ludzkie życie przez pryzmat słowa 
Bożego i nauczania Kościoła. Niemniej jednak w części pierw-
szej nie ma osobnego punktu poświęconego osobom tworzącym 
zgromadzenie liturgiczne.

Dla porównania Dyrektorium ogólne o katechizacji z 17 kwietnia 
1998 roku poświęca całą, obszerną czwartą część adresatom ka-
techizacji. Omawia najpierw zagadnienia ogólne, potem analizuje 
zróżnicowanie katechizowanych na podstawie wieku, następnie 
zaś prezentuje kontekst społeczno-religijny i społeczno-kulturowy.

Refleksja nad słuchaczami powinna podejmować przynajmniej 
cztery zagadnienia. Po pierwsze, specyfikę niedzielnego zgro-
madzenia wiernych; po drugie, kulturę i potrzeby słuchaczy; po 
trzecie, konieczność rozpoznawania „znaków czasu”; po czwarte, 
percepcyjne zdolności słuchaczy.

3.2.1.1. Specyfika słuchaczy tworzących zgromadzenie liturgiczne

Należy uznać za mankament brak w Dyrektorium homiletycznym 
jakiejkolwiek refleksji nad specyfiką zgromadzenia wiernych, któ-
rzy są słuchaczami homilii. Istnieją przecież dokumenty Stolicy 
Apostolskiej, które to zagadnienie podejmowały. Ponadto pewną 
inspiracją dla twórców dyrektorium mogły się stać dokumenty 
konferencji biskupów na temat homilii. Zwłaszcza że pisząc ency-
kliki Evangelii gaudium i Laudato si czy adhortację Gaudete et exsulta-
te, papież Franciszek cytował akty konferencji episkopatów z róż-
nych stron świata. Dał więc przykład kolegialności i współpracy 
duchownych na poziomie wymiany myśli i wzajemnej inspiracji. 
Dla przykładu Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjedno-
czonych opublikowała dwa dokumenty dotyczące homilii: „Dziś 
spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli”. Homilia w niedzielnym zgro-
madzeniu wiernych (1982) i Przepowiadanie misterium wiary (2013). 
W pierwszym z nich punktem wyjścia do rozważań o homilii 
jest zgromadzenie wiernych. W drugim natomiast zawarta jest 



176

obszerna część (nr 87-102) poświęcona kulturowej, społecznej 
i religijnej analizie słuchaczy. Albowiem homilia ma pomóc w ich 
spotkaniu z Bogiem. Jest ona kierowana do zgromadzenia wier-
nych, w którego centrum jest zmartwychwstały Pan, a ono samo 
staje się manifestacją Kościoła, będącego znakiem i narzędziem 
zjednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą101.

Zgromadzenie liturgiczne jest bardzo zróżnicowane pod 
względem wieku, stanu zdrowia, zamożności, przynależności et-
nicznej i społecznej, a także poglądów politycznych. Ale jest coś, 
co spaja ludzi we wspólnotę: to wspólny chrzest, przynależność 
do Ciała Chrystusa, i podzielana wiara w Boga, który ludzi stwo-
rzył, odkupił i uświęcił102. W zgromadzeniu liturgicznym urzędy 
i posługi są wprawdzie konieczne, ale wtórne względem pierw-
szorzędnej rzeczywistości, jaką jest Chrystus w zgromadzeniu, 
w ludzie Bożym103. 

W zgromadzeniu eucharystycznym Lud Boży gromadzi się w jed
no, pod przewodnictwem biskupa lub pozostającego pod jego 
władzą prezbitera, działających w osobie Chrystusa, oraz wszyscy 
obecni wierni, czy to duchowni, czy świeccy łączą się w uczestnic
twie, każdy we własny sposób, odpowiednio do święceń i zadań 
liturgicznych104.

Zgromadzenie to zasługuje na uszanowanie i  traktowanie 
z  godnością. Uwzględnienia wymaga także fakt, że w  wielu 
wspólnotach parafialnych znajdują się ludzie dobrze wykształce-
ni, a duszpasterze są zachęcani, by korzystać z ich wiedzy i do-
świadczenia105. Wierni zasługują na szacunek i na to, że otrzymają 
dobry pokarm duchowy w homilii, również z tego względu, że 

101 Por. KK 9, 1; EG 143; FIYH 5; G. DeBona, dz. cyt., s. 95–98.
102 Por. FIYH 8; zob. tamże 9–11; R. Hajduk, Posłani głosić Dobrą Nowinę, 

s. 302–319.
103 Por. FIYH 5.
104 KPK, kan. 899 § 2.
105 KDK 62; por. DK 9, 19.
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ich regularny udział we Mszy Świętej jest obligatoryjny. Każdy 
katolik, który osiągnął używanie rozumu, jest zobowiązany do 
udziału we Mszy106. Z tym zobowiązaniem wiernych idzie w pa-
rze zobowiązanie duszpasterzy do głoszenia homilii dostosowa-
nych do adresatów. 

Homilia głoszona w niedzielnym zgromadzeniu wiernych kie-
rowana jest do osób wierzących. Owszem, ich poziom wiary jest 
bardzo różny107, niemniej jednak należy uwzględnić fakt ich wiary. 
W ostatnim rozdziale drugiej części Dyrektorium homiletycznego, 
zatytułowanym Inne okoliczności omówione zostały: Msza Święta 
w dni powszednie, celebracja ślubna oraz obrzędy pogrzebowe108. 
Przy tej okazji uwydatnione zostało zróżnicowanie osób uczest-
niczących w obrzędach. Już w pierwszych komentarzach, które 
pojawiły się po publikacji Dyrektorium homiletycznego, zwrócono 
szczególną uwagę na to, że wśród innych okoliczności wymienio-
ne zostały celebracje ślubne i obrzędy pogrzebu jako dwie okazje, 
podczas których słuchaczami homilii są nie tylko gorliwi katoli-
cy, ale także katolicy, którzy rzadko uczestniczą we Mszy Świętej 
bądź utracili wiarę, a nawet niekatolicy i niechrześcijanie. Takie 
audytorium stanowi argument, by głosić w takich okolicznościach 
podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej i koncentrować się na 
istocie misterium Chrystusa109. Sekretarz XII Zwyczajnego Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat słowa Bożego 
w życiu i misji Kościoła, które odbyło się w Rzymie 5–26 paź-
dziernika 2008 roku, Nikola Eterović, komentując Dyrektorium 
homiletyczne, spostrzegł, że proces sekularyzacji wpłynął na takie 
okoliczności, jak Pierwsza Komunia Święta, bierzmowanie, cele-

106 „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobo-
wiązani uczestniczyć we Mszy świętej” – KPK, kan. 1247.

107 Por. FIYH 8.
108 DH 150–156.
109 Tamże 154, 156; por. C. Wooden, Vatican Gives Tips on Preparing Ho-

milies, Tying Them to Catechism, „Catholic News Service” (10 lutego 2015), 
https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-gives-tips-preparing-
homilies-tying-them-catechism (28.04.2018).
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bracja sakramentu małżeństwa czy obrzędy pogrzebu chrześci-
jańskiego, w których często uczestniczą osoby niepraktykujące, 
zdystansowane do Kościoła, a nawet nieznające Jezusa Chrystusa. 
Dla takich osób homilia staje się pierwszym przepowiadaniem 
Dobrej Nowiny110.

O ile więc istnieją „inne okoliczności” do głoszenia homilii 
aniżeli Msza Święta celebrowana w niedziele i święta, o tyle nale-
ży pamiętać o różnicy między ewangelizacją i homilią. Zdarza się, 
że nawet niektórzy homileci traktują te pojęcia synonimicznie111. 
Prawdą jest, iż różnice między poszczególnymi typami prze-
powiadania nie powinny przesłaniać fundamentalnej jedności 
i wzajemnego uzupełniania się. Jednakże nie należy zamazywać 
różnicy między nimi. Ewangelizacja jest głoszeniem Ewangelii 
ludziom niewierzącym oraz tym, którzy żyją w stanie obojętności 
religijnej, a jej celem jest nawrócenie początkowe. Homilia z kolei 
jest przepowiadaniem adresowanym do osób gromadzących się 
na celebrację liturgiczną, a jej celem jest pomoc wiernym w świa-
domym, czynnym i owocnym przeżywaniu liturgii, aby po niej 
byli świadkami wiary112.

3.2.1.2. Kultura i potrzeby słuchaczy

Bardzo słusznie Dyrektorium homiletyczne uznaje, że cechą homilii 
jest wyjątkowa zmienność wynikająca z różnic kulturowych, jakie 
zachodzą między zgromadzeniami słuchaczy, a także z racji róż-
nego potencjału poszczególnych głosicieli homilii113. Ponadto Dy-
rektorium homiletyczne stwierdza, że głosiciel homilii ma uwzględ-

110 Nuntius beklagt dramatischen Glaubensschwund, „Die Tagespost” 68 (2015), 
nr 24, s. 7; por. EG 135–144; H. Sławiński, Znaczenie, geneza i struktura „Dyrek-
torium homiletycznego”, s. 169–170.

111 Por. W. Pazera, dz. cyt., s. 26–27, 227–230.
112 Por. H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą, s. 259–260; F. DeSiano, 

Evangelization and the Ministry of Preaching, [w:] A Handbook for Catholic Pre-
aching, s. 113.

113 DH 3.



179

niać zawsze nowe warunki wspólnoty, do której przemawia114, 
oraz dostosować przepowiadanie do potrzeb słuchaczy i od nich 
czerpać natchnienie do homilii115. Te słuszne wskazania są nader 
skromne, a nauczanie Kościoła dostarcza nieco więcej materiału 
w tym zakresie. Nie można bowiem ignorować tak ważnego ele-
mentu homilii, jak potrzeby wiernych.

Przez potrzeby zgromadzonych wiernych należy rozumieć 
wszystko, co składa się na ludzką egzystencję, tak problemy 
wieczne, właściwe dla wszystkich ludzi w każdym czasie i miej-
scu, jak i – epokowe, typowe dla danego pokolenia i środowiska116. 
Do problemów wiecznych należą: tożsamość człowieka, pocho-
dzenie, cel i sens życia ludzkiego, znaczenie miłości, pragnienie 
szczęścia i sposoby jego osiągania, istnienie zła i cierpienia. 

Pytania te są obecne w świętych pismach Izraela, znajdujemy je 
w Wedach, jak również w Awestach; spotykamy je w pismach 
Konfucjusza czy LaoTse, w przepowiadaniu Tirthankhary i Bud
dy; są obecne w poematach Homera czy w tragediach Eurypidesa 
i Sofoklesa, podobnie jak w pismach filozoficznych Platona i Ary
stotelesa. Wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba sensu, 
którą człowiek od początku bardzo mocno odczuwa w swoim 
sercu: od odpowiedzi na te pytania zależy bowiem, jaki kierunek 
winien nadać własnemu życiu117. 

Z kolei wśród problemów epokowych można wymienić na 
przykład: warunki ekonomiczne, społeczne i polityczne, kontekst 
kulturowy, trendy w modzie, literaturze i sztuce, zagadnienia 
związane ze środkami komunikacji międzyludzkiej, osiągnięcia 
naukowe, modele życia118.

114 Por. tamże 20.
115 Tamże 8.
116 Por. W. Broński, dz. cyt., s. 72; W. Świerzawski, Misterium Christi, 

s. 246.
117 FR 1.
118 W. Świerzawski, Misterium Christi, s. 246.
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Zgodnie z logiką Wcielenia, sprawy, którymi żyją słuchacze 
słowa Bożego, zasługują na nie mniejsze dowartościowanie niż 
samo słowo Boże. Wydarzenie Wcielenia nie należy całkowicie 
do przeszłości. Jego historyczna istota ma naturę ciągłego uobec-
niania się. Orędzie Boże jest wcielane i komunikowane poprzez 
kulturę i na tej drodze dokonuje się samoudzielanie się Boga 
ludziom. Dlatego chcąc zrozumieć Boga, który się objawia, trze-
ba przywiązywać uwagę do kultury i kontekstu historycznego. 
Głosiciel homilii powinien mieć świadomość realiów życia i kul-
tury swoich słuchaczy, musi znać własną owczarnię. Nie będzie 
wówczas głosił abstrakcyjnych teorii119.

Papież Franciszek podkreśla, że w posłudze słowa niezbędne 
jest „zwracanie uwagi na owce”, ponieważ „Słowo wcieliło się 
w konkretnej sytuacji”. Niezbędne jest więc skracanie dystansu 
i wkraczanie w codzienne życie innych, uniżanie się aż do upo-
korzenia, jeśli to jest konieczne. „W ten sposób ewangelizatorzy 
mają «zapach owiec», a one słuchają ich głosu”120. Kluczem do 
zrozumienia innych jest przebywanie z nimi i towarzyszenie im 
we wszystkich doświadczeniach, także tych bolesnych121.

Przepowiadanie homilijne jest kontynuacją dialogu Boga 
z ludźmi w Chrystusie; jest służbą Bogu i człowiekowi. Można 
je też określić jako ciągłe wbudowywanie Bożej rzeczywistości 
w ludzką teraźniejszość albo też posłużyć się pojęciem inkultu-
racji Ewangelii bądź jej akomodacji122. Specyfika przepowiadania 

119 KGS II, 2, s. 37.
120 EG 24.
121 Por. tamże; J. Presmanes, Prophetic Preaching, [w:] A Handbook for 

Catholic Preaching, s. 210–220; S. Bevans, R. Manalo, Contextual Preaching, 
[w:] A Handbook for Catholic Preaching, s. 233–243.

122 Inkulturacja jest terminem wieloznacznym służącym najczęściej 
do zdefiniowania dynamicznego związku: oddziaływania i dopasowywa-
nia się religii i określonej kultury. Akomodacja zaś oznacza dostosowanie 
niezmiennej treści Objawienia do zmiennych warunków historycznych – 
por. S. Janeczek, Inkulturacja, [w:] EK 7, k. 234; Kongregacja ds. Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów, Czwarta Instrukcja dla poprawnego wprowadzenia 
soborowej Konstytucji o Liturgii „Liturgia rzymska i inkulturacja” 9, 20; A. Leś-



181

homilijnego polega na ciągłym aktualizowaniu orędzia zba-
wienia123. Słuchacze homilii powinni w  sposób wyraźny do-
strzec, że stanowią istotny faktor procesu proklamacji słowa 
Bożego, tj. że homilia skierowana jest do nich i konkretnie ich 
dotyczy.

Głosiciel homilii, który towarzyszy słuchaczom, może im po-
móc w odkryciu Boga już obecnego w ich życiu, choć w sposób 
ukryty. Nie ma bowiem kultury, która nie posiadałaby pozytyw-
nego systemu wartości jako śladu przejścia przez nią Boga124.

Wśród słuchaczy słowa szczególnego wyróżnienia domaga-
ją się ubodzy. Chrześcijańska miłość do nich jest uznawana za 
preferencyjną w przepowiadaniu i w duszpasterskiej działalności 
Kościoła. Biskupi z całego świata, zebrani w 2008 roku w Rzymie 
na XII Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnego Synodu Biskupów 
na temat słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, wielokrotnie 
podkreślali, że przepowiadanie słowa Bożego powinno odzna-
czać się preferencyjną opcją na rzecz ubogich. Wypowiedzieli 
się na ten temat także w propozycji kończącej synod: „Istotnie, 
«w pierwszej kolejności mają prawo do orędzia Ewangelii właś-
nie ubodzy, potrzebujący nie tylko chleba, ale również Słowa 

niara, Inkulturacja i ewangelizacja, „Horyzonty Wiary” 8 (1991), s. 45–51; 
A. Lewek, Problem inkulturacji Ewangelii, AK 444 (1983), z. 2, s. 189–198; 
A. Nossol, Akomodacja w teologii, [w:] EK 1, k. 241–242; J. Szlaga, Akomoda-
cja biblijna, [w:] EK 1, k. 242–244; W. Kawecki, Ocalić człowieka. Ocalić kulturę. 
Personalistyczna koncepcja teologii kultury, Warszawa 2006, s. 97–99.

123 A. Lewek (Słowo Boże a świat współczesny, „Chrześcijanin w Świecie” 
30 (1974), nr 4, s. 77) wyjaśnia, że proces aktualizacji kerygmatu dokonuje 
się „poprzez konfrontację objawionego depozytu wiary z aktualnymi prądami 
myślowymi, duchem czasu i aspiracjami świata oraz przez interpretację tych 
ostatnich w świetle słowa Bożego. Chodzi tu najpierw o poznanie tych aspi-
racji świata, następnie o ich teologiczną, czyli dokonywaną w świetle słowa 
Bożego, analizę, dalej o uchwycenie wzajemnego wpływu i związku między 
myślą świata a słowem Bożym i wreszcie o odpowiednio zaktualizowane sfor-
mułowanie treści kerygmatu chrześcijańskiego dla współczesnego słuchacza”.

124 Por. S.I. Udoidem, Pope John Paul II on Inculturation. Theory and Practice, 
Lanham–New York–London 1996, s. 50–51.
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życia»”125. Głosiciele homilii powinni wsłuchiwać się w głos ubo-
gich, uczyć się od nich, towarzyszyć im w wierze oraz zachęcać do 
twórczego przeżywania życia126, a także wskazywać na potrzebę 
poszukiwania złotego środka, jakim jest równowaga „między 
ubóstwem, «które należy wybrać», i ubóstwem, «które trzeba 
zwalczać»”127.

Fundamentalna opcja na rzecz ubogich w przepowiadaniu zo-
stała potwierdzona przez Franciszka. Zarządził on, aby trzydziesta 
trzecia niedziela zwykła w ciągu roku była obchodzona jako Świa-
towy Dzień Ubogich. W Orędziu na I Światowy Dzień Ubogich obcho-
dzony 19 listopada 2017 roku Franciszek uznał, że może to być 
wkład na rzecz ewangelizacji współczesnego świata, oraz wyraził 
przekonanie, że „dzielenie się z biednymi pozwala nam zrozumieć 
Ewangelię w najgłębszej jej prawdzie. Biedni nie są problemem, 
ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć 
istotą Ewangelii”128. Przede wszystkim do zadań biskupów na-
leży organizowanie dzieł charytatywnych w taki sposób, aby nie 
stawały się zwykłą filantropią, ale inspiracją do słuchania słowa 
Bożego i do nawrócenia serca129.

Dyrektorium homiletyczne zamieszcza w Dodatku I kilka sugestii 
podjęcia tego zagadnienia w homiliach. Przy omawianiu homilii, 
jej przygotowania i interpretacji Pisma Świętego nie mówi nato-
miast nic o owej preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, co należy 
uznać za pewien mankament dokumentu.

125 XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Proposi-
tio 11; cyt. za: VD 107; por. H. Sławiński, Troska Kościoła o poprawę jakości 
homilii, s. 37–62.

126 Por. VD 107; H. Sławiński, Preferencyjna miłość do ubogich w przepowia-
daniu Kościoła, „Analecta Cracoviensia” 49 (2017), s. 171.

127 Por. VD 107.
128 Franciszek, Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich (33 niedziela zwykła w cią-

gu roku), 19 listopada 2017. Nie miłujmy słowem, ale czynem (13 czerwca 2017), 9.
129 Por. Apostolorum successores 196.
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3.2.1.3. Pominięcie pojęcia „znaki czasu”

Pomocą w rozpoznaniu potrzeb słuchaczy jest podejmowany wraz 
z nimi wysiłek rozeznawania dróg Ducha, jak mówi Franciszek130, 
albo badania znaków czasu, jak stwierdził Sobór Watykański II. 
Ciągła potrzeba badania znaków czasu w całej działalności Ko-
ścioła została uwypuklona w soborowej konstytucji duszpaster-
skiej o Kościele w świecie współczesnym. Czytamy w niej, że: 

Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać 
je w świetle Ewangelii, tak by mógł w sposób dostosowany do 
mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich co
dzienne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz 
wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy zatem poznawać i ro
zumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne 
oczekiwania, dążenia i właściwości131.

Życzeniem Soboru Watykańskiego II było, aby duszpasterze 
i teolodzy, tak jak i cały lud Boży, z pomocą Ducha Świętego in-
terpretowali i osądzali w świetle słowa Bożego wszelkie sprawy 
współczesne, aby chętnie wsłuchiwali się w pragnienia świeckich, 
uznawali ich doświadczenia i kompetencje w różnych dziedzi-
nach ludzkiego działania i aby razem z nimi rozpoznawali znaki 
czasu132. 

Termin „znaki czasu” ma proweniencję biblijną; jest zaczerp-
nięty z Ewangelii według św. Mateusza (16, 3), gdzie oznacza 
cuda Jezusa jako znaki nadejścia czasów mesjańskich. W pojęciu 
tym pomija się fizyczne znaczenie czasu, a eksponuje kontekst bi-
blijny i teologiczny. Znaki czasu są orędziem skierowanym przez 
Boga do człowieka i źródłem poznania woli Bożej oraz obecności 

130 EG 45; por. tamże 43, 119.
131 KDK 4.
132 Por. tamże 44, 62; KL 43; DE 4; DWR 15; DK 18; DA 14; DD 40; 

KKK 585, 1287, 1788; J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 
1981, s. 241–247; W. Przygoda, Paradygmat postępowania badawczego w teolo-
gii praktycznej, [w:] Metodologia teologii praktycznej, s. 99–101.
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Boga wśród ludzi. Tylko dzięki ciągłemu odczytywaniu znaków 
czasu i odpowiedzi na nie w przepowiadaniu oraz swojej działal-
ności Kościół może ukazać aktualność słowa Bożego. Niezbędne 
wręcz jest uwzględnienie w przepowiadaniu sytuacji i spraw tych 
ludzi, do których jest ono adresowane.

Papież Franciszek nie zrezygnował z posługiwania się poję-
ciem znaków czasu. Uznał, że nie jest jego zadaniem przedsta-
wienie szczegółowej i wyczerpującej analizy współczesnej rzeczy-
wistości, ale – podobnie jak jego poprzednik Paweł VI – zachęcał 
wszystkie wspólnoty, aby zachowały zdolność do bacznego bada-
nia znaków czasu133. Uznał ponadto powagę tego przedsięwzięcia, 
przestrzegając, że zaniechanie rozwiązywania niektórych proble-
mów może prowadzić do dehumanizacji. Franciszek wskazał przy 
tym, że należy rozpoznawać zarówno owoce Bożego panowania, 
jak też skutki wpływu złego ducha, po to, by podążyć za porusze-
niami dobrego ducha i odrzucić te pochodzące od ducha złego134.

Jako stosowną praktykę przy odczytywaniu znaków czasu pa-
pież wymienił słuchanie osób młodych i starszych. Młodzi noszą 
w sobie nadzieje i nowe inicjatywy, otwierając perspektywy na 
przyszłość. Chronią też przed nostalgią za bezpłodnymi struktu-
rami i zwyczajami. Starsi z kolei dzięki pamięci, doświadczeniom 
i zdobytej mądrości zabezpieczają przed powtarzaniem błędów 
z przeszłości135.

Niestety, i to trzeba wymienić jako mankament Dyrektorium ho-
miletycznego, w dokumencie tym ani razu nie pojawiło się pojęcie 
znaków czasu. A z myślą o ewentualnych regionalnych i krajo-
wych dyrektoriach homiletycznych należało zasugerować doko-
nywanie analiz rzeczywistości wspomnianych w dokumentach 
Magisterium Kościoła136.

133 EG 51; por. Paweł VI, Encyklika „Ecclesiam suam” (6 sierpnia 1964), 19.
134 EG 51; por. tamże 14.
135 Tamże 108.
136 Por. tamże 51.
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3.2.1.4. Możliwości percepcyjne słuchaczy

Już starożytni twórcy retoryki podejmowali refleksję nad za-
gadnieniem zróżnicowania słuchaczy. Arystoteles nalegał, aby 
mówca uwzględniał to zróżnicowanie szczególnie pod względem 
zdolności percepcyjnych słuchaczy, czyli ich możliwości zrozu-
mienia tego, co się do nich mówi. Również dzisiejsza teoria ko-
munikacji nawiązuje do znanej w starożytności zasady: quidquid 
recipitur secundum modum recipientis recipitur 137. Stwierdza ona, że 
komunikaty są przyjmowane przez odbiorcę zgodnie z jego per-
cepcyjnymi możliwościami. Dziś, w dobie niezwykłego rozwoju 
komunikacji społecznej i demokratyzacji życia, głosiciele homi-
lii zmuszeni są do wielkiej troski o dobór odpowiednich słów 
i stylu przemawiania. Muszą brać pod uwagę zarówno poziom 
rozumienia słuchaczy, jak też ich wrażliwość, różnice kulturo-
we i ekonomiczne, odmienność płci, wieku, zawodu i poglądów 
politycznych, status społeczny i przynależność do różnych grup 
etnicznych i rasowych. Homilista musi wyrażać szacunek wobec 
każdego człowieka138.

Kościół głosi Boga, który „pragnie, by wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Misją Kościoła 
otrzymaną od Syna Bożego Jezusa Chrystusa jest głoszenie Dobrej 
Nowiny o zbawieniu wszystkim ludziom, bez wykluczania kogo-
kolwiek. Zbawienie dusz jest w Kościele najwyższym prawem139.

Niektóre dokumenty Stolicy Apostolskiej uwzględniły w swo-
ich wypowiedziach kwestię percepcyjnych zdolności słuchaczy, 
które należy respektować przy głoszeniu homilii140. Również pa-
pież Franciszek przypomniał, że wszyscy mają prawo usłyszeć 

137 Por. J.T. Bretzke, Consecrated Phrases. A Latin Theological Dictionary. Latin 
Expressions Commonly Found in Theological Writings, Collegeville, MN 1998, s. 100.

138 R.P. Waznak, An Introduction to the Homily, s. 128; H. Sławiński, Między 
ciągłością a zmianą, s. 139–140.

139 KPK, kan. 1752: „zbawienie dusz, które zawsze winno być w Kościele 
najwyższym prawem”.

140 EI 59; por. Liturgicae instaurationes 2a; OME 15.
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i przyjąć Ewangelię, a zadaniem chrześcijan jest jej głoszenie 
bez wykluczania kogokolwiek: „Chrześcijanie mają obowiązek 
głoszenia jej, nie wykluczając nikogo, nie jak ktoś, kto narzuca 
nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się radością, ukazuje 
piękny horyzont, ofiaruje upragnioną ucztę. Kościół rozszerza 
się nie przez prozelityzm, ale «przez przyciąganie»”141. Papież 
Franciszek przestrzega przed ryzykiem mówienia w próżnię i jako 
antidotum dla takiej sytuacji proponuje posługiwanie się języ-
kiem zrozumiałym dla adresatów. Dostrzega rozbieżność między 
terminologią teologiczną, jaką przyswajają sobie duszpasterze 
podczas studiów, a językiem słuchających ich osób. Konstatuje, że 
istnieją terminy teologiczne, których sens jest niezrozumiały dla 
większości chrześcijan, a zadaniem głosiciela homilii jest mówie-
nie w sposób przystępny. Aby tak się stało, homilista powinien 
spędzać czas z potencjalnymi słuchaczami, dzielić życie z nimi 
i wiele słuchać, zanim zacznie mówić142. 

Tak więc, chcąc dotrzeć do ludzi z Ewangelią Chrystusa, trzeba 
uwzględnić możliwości percepcji słuchaczy. Dyrektorium homile-
tyczne wspomina to zagadnienie, najpierw omawiając naturę ho-
milii, a potem lectio jako etap przygotowania homilii143. Ponadto 
przy opisie homilii przytoczony jest cytat z wprowadzenia do lek-
cjonarza, mówiący o tym, że homilia osiąga większą skuteczność, 
jeżeli jest „skierowana do wszystkich obecnych, także do dzieci 
i ludzi niewykształconych”144.

Wzmianki te w Dyrektorium homiletycznym są inspirujące, ale 
zbyt zdawkowe. A przecież, skoro istnieje zauważalny problem 
w komunikacji Bożego orędzia, należałoby temu zagadnieniu po-
święcić więcej uwagi. Tym bardziej, że istnieją liczne opracowania 
homiletyczne na ten temat145.

141 EG 14.
142 Por. tamże 157–158; por. również tamże 105.
143 Por. DM 8, 31.
144 WLM 24; DH 10.
145 M.C. Hastetter, Vom Homo audiens zur Ecclesia audiens. Offenbarung-

stheologische und ästhetische Reflexionen zum Wandel des Hörerbezugs in den 
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Ważne jest dostrzeganie osób wykluczonych społecznie i pod-
jęcie inicjatyw, by przywracać ich więź ze społeczeństwem. Gru-
pą ludzi w różnym wieku, którzy należą do wykluczonych spo-
śród adresatów zwyczajnej posługi słowa, są ludzie z deficytami 
słuchu. Trudno zaliczyć ich do osób chorych, posiadają jednak 
deficyty, które w sposób istotny uniemożliwiają im słuchanie 
słowa Bożego. Zbyt rzadko dostrzega się ich jako uczestników 
liturgii czy adresatów homilii i w ogóle różnych duszpasterskich 
inicjatyw Kościoła. Nawet przegląd dokumentów soborowych 
wprowadza w zakłopotanie, bo nie znajdzie się w nich ani słowa 
o: „niesłyszących”, „głuchych”, „głuchoniemych” czy chociażby 
o „niepełnosprawnych”146. Uzupełnienie tych braków jest pilną 
potrzebą, aby nikt nie był wykluczony i pozbawiony duchowego 
pokarmu.

3.2.2.   Pominięcie kwesti i  formalnych 
nauczania Kościoła na temat homili i

Głoszenie homilii wiąże się z rozmaitymi kwestiami formalnymi, 
które regulują tę ważną posługę w Kościele. W związku z tym 
Stolica Apostolska, odpowiadając na oczekiwania duszpasterzy, 
określiła obowiązek bądź zalecenie głoszenia homilii; miejsce, 
z jakiego powinna być głoszona, a nawet długość jej trwania. Nie-

Predigtansätzen der letzten hundert Jahre, [w:] Symphonie des Wortes. Beiträge 
zur Offenbarungskonstitution „Dei Verbum” im katholisch-orthodoxen Dialog, 
Hrsg. M.C. Hastetter, I. Moga, Ch. Ohly, St. Ottilien 2012, s. 227–250. 
F.J. Calvo Guinda, Homilética, Madrid 2011, s. 49–60; Słuchacz słowa, red. 
W. Przyczyna, Kraków 1998. A.C. Wisdom, Preaching to a Multi-generational 
Assembly, Collegeville, MN 2004; H. Sławiński, Segmentacja rynku i przepo-
wiadanie do wielopokoleniowego audytorium, [w:] „Musimy siać”. Księga pamiąt-
kowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938–2015), red. M. Pawliszyn, Kraków 
2016, s. 337–352.

146 A. Hałucha, Duszpasterstwo specjalne na przykładzie duszpasterstwa niesły-
szących a II Sobór Watykański, „Polonia Sacra” 37 (2014), nr 4, s. 107; H. Sła-
wiński, Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących z uwzględnie-
niem wskazań II Polskiego Synodu Plenarnego, „Warszawskie Studia Pastoralne”, 
numer specjalny (2016), s. 364–366.
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stety nie zostały one uwzględnione w Dyrektorium homiletycznym. 
A każde z nich ma swoją historię i znaczenie. Warto więc przy-
pomnieć, co w innych dokumentach Stolicy Apostolskiej zostało 
powiedziane na ten temat.

3.2.2.1. Obowiązek bądź zalecenie głoszenia homilii 

Stolica Apostolska określiła w swoich dokumentach, kiedy istnie-
je obowiązek głoszenia homilii, kiedy należy ją głosić i wreszcie, 
kiedy jest zalecana. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II nie 
brakowało mówców domagających się, aby homilia była nie tylko 
usilnie zalecana, ale wręcz obowiązkowa. Ostatecznie w konsty-
tucji o liturgii przyjęto zdanie, które nie wyraża zdecydowanego 
przymusu, niemniej jednak uznaje, że bez poważnego powodu 
nie należy opuszczać homilii w mszach odprawianych w nie-
dziele i święta nakazane przy udziale wiernych147. Wydana kilka 
miesięcy później instrukcja Inter oecumenici podała zasadę, przy-
pominaną następnie w różnych dokumentach Kościoła aż po Ko-
deks prawa kanonicznego: homilię należy głosić podczas wszystkich 
Mszy Świętych odprawianych z udziałem wiernych w niedzie-
le i święta nakazane; ponadto zaleca się ją w dni świąteczne, 
„zwłaszcza w okresie adwentu i wielkiego postu, jak również 
i przy innych okazjach, gdy wierni gromadzą się liczniej w ko-
ściele”148. Wzrastające przekonanie o walorach homilii sprawiło, 
że Urząd Nauczycielski Kościoła zalecał głoszenie jej przy coraz 
to częstszych okazjach i wzmacniał kategoryczność obowiązku 
głoszenia149. Według Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskie-

147 KL 52; por. J.A. Jungmann, Constitution on the Sacred Liturgy, s. 38.
148 Inter oecumenici 53; por. OWMR 42; WLM 24–25; EI 64; KPK, 

kan. 767 § 2–3, kan. 1246 § 1–2; KKK 2043, 2177. Nad wiernym prze-
strzeganiem tych przepisów ma czuwać proboszcz lub rektora kościoła 
– por. KPK, kan. 767 § 4.

149 Por. A. Damblon, Zwischen Kathedra und Ambo. Zum Predigtverständnis 
des II. Vatikanums – aufgezeigt an den liturgischen Predigtorten, Düsseldorf 1988, 
s. 65–67; W. Broński, dz. cyt., s. 30.
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go z 2002 roku obowiązek ten nie jest niczym nowym: „Sobór 
Watykański II wezwał ponadto do wykonania niektórych prze-
pisów trydenckich, które nie wszędzie przyjęto, jak głoszenie 
homilii w niedziele i święta”150. A zatem jest to kontynuacja wie-
lowiekowej tradycji, która w niektórych miejscach straciła na 
znaczeniu.

Tak więc na podstawie aktualnych norm homilia powinna być 
wygłaszana podczas wszystkich Mszy odprawianych z udziałem 
wiernych w niedziele i obowiązujące święta, także w sprawowa-
nych wieczorem poprzedniego dnia oraz we Mszach z udziałem 
dzieci i małych grup specjalnych151. W seminariach duchownych 
pożądana jest nawet codzienna homilia, zakładając, że jest bardzo 
krótka152.

Wszystkie obrzędy liturgiczne czerpią swą moc z misterium 
Chrystusa, związane są z Eucharystią i do niej zmierzają, dlatego 
też sprawuje się je przede wszystkim podczas Mszy Świętej. Ist-
nieje wówczas obowiązek głoszenia homilii153. Według instruk-
cji Ecclesiae imago nigdy nie wolno pominąć homilii w „Mszach 
obrzędowych odprawianych zgodnie z przepisami”154. Paweł VI 
dodał, iż homilia ma swe miejsce nie tylko podczas Euchary-
stii, ale „w obrzędach wszystkich sakramentów, i nie należy jej 

150 NOWMR 13.
151 Por. OWMR 42; WLM 25; EM 28; Actio pastoralis 6g; DMD 48; 

KPK, kan. 767 § 2; NOWMR 66.
152 Doctrina et exemplo 36. Biorąc pod uwagę liczne zachęty Magisterium 

Kościoła, Albert Damblon (dz. cyt., s. 66; por. WLM 25; OWMR 42, 338; EI 
64; KPK, kan. 767 § 3) stwierdza, iż idealne byłoby głoszenie homilii, choć-
by krótkiej, podczas każdej Mszy Świętej odprawianej z udziałem wiernych. 
Zdaniem Władysława Głowy (dz. cyt., s. 112) warunki do codziennego gło-
szenia homilii spełnione są w większych parafiach przez cały rok, ponieważ 
codziennie gromadzi się w nich pokaźna liczba wiernych na Eucharystii.

153 Por. KL 61; DK 5. Według listu okólnego Paschalis sollemnitatis nie 
należy opuszczać homilii po skończeniu Pasji w Niedzielę Palmową (nr 34) 
ani podczas Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek (nr 66), ani po ewangelii 
podczas celebracji Wigilii Paschalnej (nr 87); W. Broński, dz. cyt., s. 31–32.

154 EI 64.



190

tu zaniedbywać, a także w ceremoniach upodobnionych do li-
turgii sakramentalnej, kiedy wierni zbierają się razem. Zawsze 
to będzie szczególna sposobność do głoszenia Słowa Pańskie-
go”155. Dlatego poszczególne obrzędy sakramentów – zarówno 
wtedy, gdy są sprawowane podczas Mszy Świętej, jak i wtedy, 
gdy odbywają się poza nią – wskazują określone miejsce dla 
homilii. Wyjątek stanowi tylko obrzęd pojednania jednego pe-
nitenta156.

Homilię można głosić również podczas odprawiania Liturgii 
godzin przy udziale wiernych oraz podczas wystawienia euchary-
stycznego157. Duże znaczenie przywiązywane jest szczególnie do 
homilii podczas obrzędów pogrzebu, dlatego jest ona wówczas 
nakazana158. Przy udzielaniu innych sakramentaliów można ją 

155 EN 43. Szczególną wagę dokumenty Kościoła przywiązują do homilii 
podczas sakramentu małżeństwa: „Małżeństwo, o ile słuszna przyczyna nie 
stoi na przeszkodzie odprawienia Mszy św., winno być zawierane podczas 
Mszy św., po Ewangelii i homilii, której nigdy nie należy opuszczać” (Inter 
oecumenici 70; zob. tamże 74a). Według Jana Pawła II (CaT 48), homilia „Po-
winna być głoszona […] także przy udzielaniu chrztu, w obrzędzie pokuty, 
małżeństwa i pogrzebu”. Por. W. Broński, dz. cyt., s. 33.

156 Por. OWMR 42; WLM 24, 25; OCD (Wprowadzenie teologiczne i pasto-
ralne) 17, 45, 82, 122, 153–154, 194; OCWD 92, 142, 161, 168, 175, 185, 
191, 196, 253, 326, 336–337, 347; tamże (Dodatek) 14, 24; OB 22, 39; OP 
25, 35a, 53, 62; OSCh 106, 113, 123a; UOS (Święcenia diakonów) 15; tamże 
(Święcenia kapłanów) 14; tamże (Święcenia biskupa) 18; OM 29, 57, 91, 129; 
tamże (Dodatek) 14; OWLG 47, 73; UOS (Ustanowienie lektorów) 4; tamże 
(Ustanowienie akolitów) 4; tamże (Przyjęcie kandydatów do diakonatu i kapłań-
stwa) 5; w obrzędach pogrzebu: OE 56, 60, 87, 113, 154, 158, 186, 202; 
z racji profesji zakonnej: RPR 37, 64, 91, 122, 150, 178, 214; podczas 
konsekracji dziewic: OCV 16; por. W. Broński, dz. cyt., s. 32–33, 106–110; 
A. Mistrorigo, dz. cyt., s. 1148. 

157 OWLG 47, 73; EM 62; por. W. Głowa, dz. cyt., s. 133; A. Mistrorigo, 
dz. cyt., s. 1150.

158 „Po czytaniu (lub po czytaniach) następuje krótka homilia, chyba że 
przewiduje się ją przy grobie” – OE 87; por. tamże 186, 202. Homilia jest 
tak ważna, że nie wolno jej pomijać nawet wówczas, gdy z racji duszpaster-
skich można pominąć jedno czytanie: „Po Ewangelii wygłasza się homilię. 
Jeżeli względy duszpasterskie tego wymagają, można się ograniczyć do jed-
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głosić, gdy czytane jest Pismo Święte. Wprowadzenie teologiczne 
i pastoralne do Obrzędów błogosławieństw zaznacza, że do słowa 
Bożego odnosi się „zachęta lub homilia, która stosownie do oko-
liczności może być dodana”159. 

Przywilej i obowiązek głoszenia homilii przez duszpasterzy 
wynika z przyjętych przez nich święceń kapłańskich oraz z prawa 
wiernych do duchowego pokarmu160. Duszpasterze są bowiem 
nie tylko sługami słowa Bożego, ale też sługami wspólnoty, którą 
powinni karmić duchowym pokarmem161. Prawo wiernych jest 
zarazem obowiązkiem. Można więc powiedzieć, że obowiązkowi 
głoszenia homilii przez wyświęconego duszpasterza odpowiada 
obowiązek słuchania homilii przez wiernych. W przedsoboro-
wej, legalistycznej erze obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej 
dotyczył, pod karą grzechu ciężkiego, części eucharystycznej od 
przygotowania darów. Opuszczenie liturgii słowa oceniane było 
w owym czasie w kategoriach grzechu lekkiego. W tym kon-
tekście zrozumiała jest zachęta Soboru Watykańskiego II, aby 
duszpasterze „gorliwie uczyli wiernych uczestniczenia w całej 
Mszy świętej, zwłaszcza w niedziele i obowiązujące święta”162. To 
uczestnictwo obejmuje również świadome wysłuchanie homilii.

nego czytania, po którym należy wygłosić homilię” – tamże 158; por. tamże 
56, 60, 113, 154; W. Broński, dz. cyt., s. 33.

159 OBł, Prenotanda 21; por. OBł 20–21; OE 60, 87, 113, 154, 158, 186, 
202; por. W. Głowa, dz. cyt., s. 132; W. Broński, dz. cyt., s. 31–33.

160 Por. KPK, kan. 528 § 1, kan. 757; EM 20; OWMR 41; A. Damblon, 
dz. cyt., s. 66–67; E. Fournier, dz. cyt., s. 124–131.

161 Według KPK „[w]ierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich 
pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakra-
mentów” (kan. 213). „Ponieważ Lud Boży jednoczy się przede wszystkim 
przez słowo Boga żywego, którego z całą słusznością można się domagać 
z ust kapłańskich, stąd święci szafarze winni bardzo cenić posługę przepo-
wiadania, ponieważ ich podstawowym obowiązkiem jest głoszenie wszyst-
kim Ewangelii Bożej” (kan. 762; por DK 4). Por. A. Damblon, dz. cyt., s. 67.

162 KL 56; por. tamże 11; E. Sobieraj, dz. cyt., s. 243–247.
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3.2.2.2. Miejsce głoszenia homilii 

Kwestia miejsca wygłaszania homilii była zbyt szczegółowa, aby 
znaleźć się w dokumentach soborowych. Dopiero Wprowadzenie 
ogólne do Mszału rzymskiego z 1975 roku wskazało dwa alterna-
tywne miejsca, stwierdzając, że „homilię głosi się od krzesła lub 
z ambony”163. Trzecie zaś wydanie typiczne Wprowadzenia ogólnego 
do Mszału rzymskiego z 2002 roku mówi dodatkowo o innym od-
powiednim miejscu164. Tak więc dokumenty Kościoła przewidują 
obecnie możliwość wygłaszania homilii z trzech miejsc prze-
strzeni kościelnej, tj. z miejsca przewodniczenia, z ambony lub 
z innego stosownego miejsca.

Miejsce przewodniczenia 

Miejscem przewodniczenia jest katedra biskupa lub krzesło 
celebran sa. Lokalizacja homilisty w miejscu przewodniczenia 
uwydatnia związek posługi słowa z cało ścią sprawowanej litur-
gii oraz to, że jest to przede wszystkim funkcja głównego cele-
bransa. Tylko on może głosić homilię z miejsca przewodniczenia. 
Wyraźny jest wówczas znak obecności Chrystusa w przepowia-
dającym.

Miejsce przewodniczenia służyło do głoszenia homilii od po-
czątku chrześcijaństwa. Odpowiadało ono w pierwotnych gmi-
nach chrześcijańskich miej scu przewodniczącego w synagodze, 
zwanemu „katedrą Mojżesza” (por. Mt 23, 2). Było ono nazywane 
przez chrześcijan katedrą w przypadku biskupa albo sedilią w przy-
padku prezbitera. Katedra przewodniczącego bi skupa pozostawała 
nadal miejscem przepowiadania nawet wówczas, gdy od cza sów 
Konstantyna I Wielkiego (280–337) zaczęto wznosić świątynie 
chrześcijańskie, w których budowano ambony przeznaczone do 
czytania Pisma Świętego. Na przełomie IX i X wieku miejsce prze-
powiadania zaczęło się oddzielać od miejsca przewodniczenia 

163 OWMR 97; por. tamże 272; WLM 26.
164 NOWMR 136.



193

i przeniosło się w stronę nawy głównej. Było to związane z powol-
nym zacieraniem związku przepowiadania z całością sprawowanej 
liturgii. Soborowa odnowa liturgiczna, podkreślając, że homilia 
jest częścią akcji liturgicznej, przyczyniła się do uznania miejsca 
przewodniczenia za właściwe dla głoszenia homilii165.

Według Ogól nego wprowadzenia do Mszału rzymskiego krzesło kapła-
na powinno uwydatniać jego funkcję przewodniczącego zgromadze-
nia i kierującego modlitwą, do którego obowiązków należy także gło-
szenie homilii. Powinno też umożliwiać kontakt kapłana z wiernymi, 
dlatego nie powinno być zbytnio od nich oddalone ani upodobnione 
do tronu166. Wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego z 1981 roku pod-
kreśla odpowiedzialność przewodniczącego za całą liturgię słowa. 
Jest on pierwszą osobą, której zostało powierzone zadanie głoszenia 
homilii. Jeśli nawet z jakichś powodów zleca on to zadanie innemu 
wyświęconemu ministrowi, nadal pozostaje odpowiedzialny za litur-
gię, gdyż do niego należy kierowanie liturgią słowa167.

Odpowiedzialność przewodniczącego liturgii za proklamację 
słowa Bożego uwydatniona jest w udzielaniu diakonowi błogosła-
wieństwa przez biskupa lub kapłana przed czytaniem Ewangelii. 
Gdy liturgii przewodniczy biskup, „udziela błogosławieństwa 
diakonowi lub w razie jego nieobecności koncelebransowi mają-
cemu wygłosić ewangelię”168. O ile samo czytanie słowa Bożego 
nie jest według tradycji funkcją prezydencjalną, ale ministerialną, 
a więc należy do usługujących, a nie do przewodniczącego, o tyle 
głoszenie homilii należy zasadniczo do tego ostatniego169. Gdy 

165 Por. KL 35, 52; OWMR 97; G. Siwek, Interpretacja homiletyczna miejsc 
przepowiadania w przestrzeni kościelnej, „Analecta Cracoviensia” 36 (2004), 
s. 295–296; A. Damblon, dz. cyt., s. 233–235; M. Kunzler, dz. cyt., s. 349.

166 Por. OWMR 11, 271; NOWMR 310; N. Bux, Jak chodzić na Mszę i nie 
stracić wiary, tłum. M. Masny, Kraków 2011, s. 93.

167 Por. WLM 38; G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 296; tenże, Głosić 
słowo Boże – ale skąd?, HD 2 (1987), s. 103.

168 NOWMR 212; por. tamże 175; OWMR 131; WLM 17.
169 OWMR 11 wyraźnie mówi: „Do kapłana przewodniczącego na-

leży również głoszenie słowa Bożego”, natomiast analogiczny punkt 
w NOWMR 31 generalizuje tę wypowiedź, stwierdzeniem: „Do kapłana 
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przewodniczący liturgii wygłasza homilię, staje się wyraźnym 
osobowym znakiem jedności litur gii słowa i liturgii ofiary. Wi-
doczniejsze jest wówczas także to, że homilia jest częścią spra-
wowanej liturgii170. Choć przepisy liturgiczne wprost tego nie 
stwierdzają, wydaje się jasne, że z miejsca przewodniczenia może 
przepowiadać tylko przewodniczący liturgii.

Głównymi odpowiedzialnymi za posługę słowa w Kościołach 
lokalnych są biskupi. Oni też ponoszą w pierwszym rzędzie od-
powiedzialność za wygłaszanie homilii. Nawet gdy biskup nie 
przewodniczy Mszy Świętej, powinien w od powiednim stroju 
liturgicznym przewodniczyć przynajmniej liturgii sło wa i udzie-
lić błogosławieństwa na zakończenie nabożeństwa. Symbolem 
autorytetu apostolskiego i nauczycielskiego zadania biskupa, 
w którym wspierają go kapłani i diakoni, jest katedra. Symbol 
ten jest wyraźny wówczas, gdy biskup głosi homilię z katedry, 
która w jego wypadku pełni funkcję krzesła przewodniczącego. 
Biskup może wygłaszać homilię w postawie siedzącej, która jest 
tradycyjną postawą nauczania. Zarówno osoba biskupa, katedra, 
z której przemawia, jak też postawa siedząca – wszystko to uwy-
datnia magisterialny charakter homilii: jest ona formą oficjalnej 
wypowiedzi Kościoła171.

przewodniczącego należy również kierowanie Liturgią słowa”. Ta korekta 
uwzględnia przysługującą przewodniczącemu możliwość zlecenia głosze-
nia homilii innemu kapłanowi lub diakonowi. Por. NOWMR 59, 66, 213; 
OWMR 34; La Comisión Episcopal de Liturgia de España, Partir el pan de la 
palabra. Orientaciones sobre el ministerio de la homilía aprobadas por la Comisión 
Episcopal de Liturgia 28, „Notitiae” 19 (1983), nr 12 (209), s. 831.

170 Por. KL 36, 52; G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 298.
171 Por. OWMR 59, 97; NOWMR 92; Documentorum explanatio. Ad Missale 

Romanum et ordinem missae 3, „Notitiae” 10 (1974), s. 80: „‘Utrum homilia 
facta ab Episcopo in celebratione Missae haberi possit ab ipso ad sedem et 
quidem sedendo’ R. Ad normam n. 97 Institutio generalis Missalis romani 
homilia in Missae celebratione fit ad sedem vel in ambone. Nihil obstat qu-
ominus Episcopus, iuxta traditum morem, sedens homiliam habeat”; zob. 
G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 297; A. Damblon, dz. cyt., s. 236–237.
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Natomiast w przypadku postawy prezbitera podczas głoszenia 
homilii z miejsca przewodniczenia nastąpiła ograniczająca zmia-
na. Początkowo Wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego zakładało, 
że „[k]apłan celebrujący wygłasza homilię przy krześle, stojąc 
lub siedząc, albo na ambonie”172. Później natomiast pozwolenie 
prezbiterowi na głoszenie homilii w postawie siedzącej zostało 
wycofane. Obecnie zatem prezbiter może głosić homilię jedy-
nie w postawie stojącej. Według Ogólnego wprowadzenia do Mszału 
Rzymskiego z 2002 roku „[k]apłan, stojąc przy krześle lub na am-
bonie, albo zależnie od okoliczności, w innym stosownym miej-
scu, wygłasza homilię”173. Tak więc, gdy chodzi o postawę, jaką 
należy zachować podczas głoszenia homilii z miejsca przewodni-
czenia, aktualnie dokumenty Kościoła wprowadzają rozróżnienie 
między biskupem a prezbiterem celebrującym.

Więź miejsca przewodniczenia z przepowiadaniem uwypu-
kla Obrzęd błogosławieństwa z okazji oddania do użytku nowej katedry 
czy krzesła celebransa174. Uwydatniono w nim, że osoba zajmująca 
miejsce przewodniczenia spełnia funkcję nauczania, kierowania 
i uświęcania. Modlitwa błogosławieństwa zawiera prośbę za tych, 
których Bóg wybrał na głosicieli prawdy. Wprowadzenie do modli-
twy wiernych przypomina, że Bóg przez posługę swoich szafarzy 
i pasterzy poucza Kościół słowem Bożym; pierwsze we zwanie do 
modlitwy wiernych dotyczy nauczycieli wiary; a modlitwa koń-
cząca obrzęd wyraża życzenie: „niech ci, którzy wstępują na tę 
katedrę (zasiadają na tym miejscu) chętnie głoszą Twoje słowo”175. 
Przewodniczący liturgii działa w utożsamieniu z Chrystusem. To 
działanie obejmuje całą liturgię łącznie z homilią. Wyraźniejsza jest 
wówczas prawda o obecności Chrystusa w przepowia dającym, sto-
sownie do Jego słów: „Kto was słucha, mnie słucha” (Łk 10, 16)176.

172 WLM 26.
173 NOWMR 136.
174 OBł 880–899.
175 Tamże 886; por. tamże 896; G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 297.
176 Por. KKK 1548; Paweł VI, Encyklika „Mysterium fidei” 36. Gerard Siwek 

(Interpretacja homiletyczna, s. 299) uważa, że „[o] świadomość tych prawd 
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Ambona 

Ambona, jako miejsce przepowiadania, uwypukla związek homi-
lii z czytaniami biblijnymi z dnia i obecnością Chrystusa w prze-
powiadanym słowie177. Ponieważ z ambony wykonywane są czyn-
ności ministerialne, a nie prezydencjalne, widoczny staje się też 
aspekt ministerialny homilii178.

Pierwotnie, w sta rożytności chrześcijańskiej, ambona służyła 
głównie do odczytywania tekstów biblijnych oraz do we zwań wy-
powiadanych przez diakona. Niekiedy jednak przejmowała część 
funkcji miejsca przewodni czenia, służąc za przestrzeń przepowia-
dania. Wspomina o niej, jak o czymś już powszechnie znanym, 
synod w Laodycei z 371 roku. U schyłku średniowiecza ambona 
przestała zajmować miejsce w apsydzie, była umieszczana w na-
wie, służąc już tylko do przepowiadania. Zamieniła się w ten 
sposób w kazalnicę – miejsce do wygłaszania kazań, które nie 
zawsze były związane z liturgią i tekstem biblijnym; straciła wów-

może być trudniej, kiedy homilię wygłasza się z innego miejsca i czyni to 
ktoś w zastępstwie przewodniczącego. Homilista jawi się wówczas jako 
delegat przewodniczącego, partycypują cy jedynie w jego działaniu in persona 
Christi Capitis. Można więc po wiedzieć, że przez usta homilisty-delegata 
bezpośrednio przemawia przewodniczący, a pośrednio Chrystus, podczas 
gdy przez usta przewod niczącego Chrystus przemawia bezpośrednio. Za-
tem przemawianie z miejsca przewodniczenia przez przewodniczącego 
bardziej uwydatnia wymiar teologiczny przepowiadania”.

177 „Pismo święte ma doniosłe znaczenie w odprawianiu liturgii. Z nie-
go bowiem wyjęte są czytania, które wyjaśnia się w homilii” – KL 24; 
por. OWMR 272; por. La Comisión Episcopal de Liturgia de España, Partir 
el pan de la palabra 28. Za pierwowzór ambony uchodzi bema – podwyższone 
miejsce dla lektora w synagogach judaistycznych, w których sprawowano 
nabożeństwa skoncentrowane na słowie Bożym. Według Ne 8,4–5 ka płan 
Ezdrasza z podwyższonego miejsca odczytywał repatriantom z niewoli 
babilońskiej księgę Prawa. Etymologia nazwy „ambona” wywodzi się od 
gr. anabainein – wstępować na podwyższenie; por. B. Snela, Ambona, [w:] EK 1, 
k. 407; G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 299–300; B. Nadolski, Litur-
gika, t. 1, Poznań 1989, s. 152; T. Sinka, Zarys liturgiki, Gościkowo–Paradyż 
1988, s. 100.

178 Por. OWMR 272.
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czas swe wczesnochrześcijańskie znaczenie. Po soborze trydenc-
kim, który znacząco przyczynił się do ożywienia przepowiadania, 
wygłaszano kazania najczęściej poza Mszą Świętą – z kazalnicy. 
Z niej też odczytywano słowo Boże w języku ojczystym, ale właś-
ciwa jego proklamacja po łacinie miała miejsce w pre zbiterium, 
zwykle przy ołtarzu179.

Przez nawiązanie do najstarszej tradycji chrześcijańskiej Sobór 
Watykański II na nowo powiązał przepowiadanie ze sprawowaną 
liturgią i czytaniami biblijnymi, dowartościo wując ambonę jako 
centralne miejsce liturgii słowa180. Choć konstytucja o liturgii 
o niej nie wspomina, Ogólne wpro wadzenie do Mszału rzymskiego 
w sposób jednoznaczny mówi o am bonie jako miejscu właści-
wym dla wykonywania czytań oraz możliwym do wygłoszenia 
homilii181. Według wspomnianego wprowadzenia godność słowa 
Bożego wymaga, aby ambona zajmowała w kościele miejsce, na 
którym w czasie liturgii słowa spontanicznie skupia się uwaga 
wiernych. Powinna ona umożliwiać im dobre widzenie i słyszenie 
czytających i mówiących. Ambona powinna być stała, odróżniona 
od przenośnego pulpitu, oraz przeznaczona wyłącznie do wy-
konywania czytań biblijnych, psalmu responsoryjnego i orędzia 
wielkanocnego, a także ewentualnie do wygłaszania homilii i in-
tencji modlitwy powszechnej182. Ogólne wpro wadzenie do Mszału 
rzymskiego z 2002 roku zaznacza, że przed oddaniem do użytku 
liturgicznego nowa ambona powinna być pobłogosławiona zgod-
nie z obrzędem zamieszczonym w Rytuale rzymskim183. Obrzęd ten 
ukazuje w ambonie „stół słowa Bożego”184. 

179 Por. G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 299–302; B. Snela, dz. cyt., 
k. 407; A. Damblon, dz. cyt., s. 28; N. Bux, dz. cyt., s. 89–90.

180 Por. KL 24, 35, 52; W. Przyczyna, Odnowa przepowiadania według Kon-
stytucji o liturgii świętej, [w:] Euntes docete, red. S. Koperek, Kraków 1993, 
s. 153; G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 302.

181 Por. OWMR 68, 80, 89, 94–97, 272; NOWMR 309.
182 Por. OWMR 97, 272; NOWMR 309; Inter oecumenici 96; KKK 1184.
183 Por. NOWMR 309; OBł 900–918.
184 OBł 908; por. G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 303.
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Głoszenie homilii z ambony podkreśla upragniony przez Sobór 
Watykański II związek przepowiadania z czytaniami biblijnymi. 
Ambona wzmacnia też autorytet homilisty, który przemawiając 
z niej, daje do zrozumienia, że formułuje swoje słowa nie tyle na 
kanwie ludzkiej mądrości, ale na mocy Boga (por. 1 Kor 2, 4). 
Homilista wypełnia ministerialną funkcję wobec Bożego słowa; 
nie jest jego panem, ale sługą, heroldem. Ambona jest znakiem 
obecności słowa Bożego w słowie ludzkim. Znak ten obejmuje 
nie tylko czytania biblijne, lecz także ich wyjaśnienie w homilii. 
Wzmacnia więc i w przepowiadającym i w jego słuchaczach prze-
konanie o obecności słowa Bożego w homilii185. 

Słowo Boże głoszone w liturgii ze swej natury skierowane 
jest ku Eucharystii. Toteż Lekcjonarz mszalny mówi o tym, że am-
bona powinna być tak wykonana i ustawiona, by przypominała 
o związku słowa Bożego z celebracją eucharystyczną186. Kościół 
bowiem karmi się duchowo przy dwóch stołach i tą samą czcią, 
choć nie tymi samymi oznakami kultu, otacza słowo Boże i miste-
rium eucharystyczne187.

Ambona jest odpowiednim miejscem przepowiadania dla 
koncelebransa, a wyjątkowo dla kapłana, który we Mszy Świę-
tej uczestniczy, choć nie może koncelebrować. Jest ona również 
stosowną przestrzenią przepowiadania dla diakona, który nie 
przewodniczy liturgii, ale otrzymuje od celebransa zadanie wy-
głoszenia homilii188.

Inne odpowiednie miejsce 

O innym miejscu nadającym się do wygłoszenia homilii, oprócz 
krzesła przewodniczącego bądź ambony, wspomina po raz pierw-

185 Por. WLM 24; G.  Siwek, Interpretacja homiletyczna, s.  304–305, 
310–311.

186 Por. WLM 32.
187 Por. KL 51; DK 18; KO 21; DM 6; OWMR 8; WLM 10; DH 144, 153.
188 Por. OWMR 61; WLM 50; NOWMR 66.
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szy trzecie wydanie typiczne Ogólnego wprowadzenia do Mszału 
rzymskiego. Przewiduje ono, że w stosownych wypadkach homilia 
może być głoszona z innego odpowiedniego miejsca, które nie 
zostało konkretnie nazwane189. Należy się domyślać, iż chodzi 
tu o przestrzeń w pobliżu słuchaczy, zajmowaną przez homilistę 
w celu lepszej komunikacji z nimi190. W każdej epoce tak świeccy, 
jak i kościelni mówcy zabiegali o nawiązanie odpowiedniego kon-
taktu ze słuchaczami, wiedząc, że jest to nieodzowny warunek 
skutecznego przemawiania.

Posoborowe przepisy liturgiczne wyrażają troskę o to, by sło-
wo Boże proklamowane z lekcjonarza, jak i przepowiadane w ho-
milii, było przez wiernych dobrze słyszane. Homilista powinien 
też być dobrze widzialny, ponieważ mówi całym sobą. Pomocą 
służą w tym zakresie środki techniczne, jak na przykład odpo-
wiednie nagłośnienie czy ekran telewizyjny. Nie wszędzie są one 
jednak dostępne. Uwzględnienie więc w przepisach liturgicznych 
możliwości głoszenia homilii z miejsca innego niż krzesło prze-
wodniczącego i ambona ma na uwadze ułatwienie homiliście 
dobrego kontaktu słuchowego i wzrokowego ze słu chaczami, co 
ma szczególne znaczenie na przykład w przypadku osób chorych, 
niepełnosprawnych lub obciążonych deficytami słuchu. Niekiedy 
bowiem umiejscowienie i wyposażenie miejsca przewodniczenia 
czy ambony może być niewystarczające do skutecznej komunika-
cji homilisty ze słuchaczami. Zbliżenie się głoszącego do wier-
nych wytwarza bardziej bezpośrednie relacje między nimi; stają 
się one mniej oficjalne. Przybliżenie się homilisty do słuchaczy 
jest ponadto znakiem ciągłego wychodzenia Boga naprzeciw czło-
wiekowi w celu prowadzenia zbawczego dialogu. Homilia jawi się 
wówczas wyraźnie jako rozmowa, jaką Bóg nieustannie prowadzi 
z człowiekiem191.

189 NOWMR 136.
190 Por. G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 312. 
191 Por. OWMR 271–272; NOWMR 309–310; G. Siwek, Interpretacja 

homiletyczna, s. 314.
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Należy jednak pamiętać, że w przeszłości oddalenie miejsca 
przepowiadania słowa Bożego od miejsca przewodniczenia i od 
ołtarza łączyło się z zanikaniem więzi przepowiadania z liturgią 
i od czytywanymi w niej czytaniami biblijnymi, co w konsekwencji 
prowadziło do wypierania homilii przez kazanie autonomiczne 
w swej treści wobec celebrowanego misterium. Tymczasem so-
borowa odnowa miała na celu ruch dokładnie odwrotny, a jed-
nym z jej owoców stało się przywrócenie homilii jako integralnej 
części liturgii, co tak dobitnie akcentuje Dyrektorium homiletyczne. 
Poza tym wyjście homilisty w stronę słuchaczy naraża go na po-
kusę zamiany liturgii w teatr, przestrzeni liturgicznej w estradę, 
kościoła w halę rozrywkową.

Nie jest więc obojętne, skąd homilia jest głoszona, ponieważ 
każde miejsce w przestrzeni liturgicznej spełnia określoną funk-
cję. Najodpowiedniejsze dla wygłaszania homilii pozostają krze-
sło przewodniczącego i ambona. Miejsca te ułatwiają spełniane 
na nich funkcje, a ponadto swoją symboliką wpływają na świado-
mość wiernych. Wybór innej przestrzeni do przepowiadania, na 
przykład bliższej słuchaczom albo chrzcielnicy, powinien sprzyjać 
integrowaniu akcji liturgicznej oraz służyć duchowemu dobru 
wiernych192.

3.2.2.3. Długość trwania homilii

Kwestia długości homilii została w Dyrektorium homiletycznym 
podjęta czterokrotnie: dwa razy w kontekście Mszy Świętej nie-
dzielnej i świątecznej, czego dotyczy zasadnicza część dokumen-
tu, a pozostałe dwa razy w kontekście Mszy Świętej w dni po-
wszednie193. W jednej z wypowiedzi widać echo nauczania Jana 
Pawła II z Catechesi tradendae o tym, że długość homilii powinna 
być dostosowana do całości liturgii, czyli ani niezbyt długa, ani 

192 Por. G. Siwek, Interpretacja homiletyczna, s. 315, 317; W. Przyczyna, Co 
się dzieje z polską homilią?, s. 104.

193 DH 6, 10, 150, 152.
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zbyt krótka194. A w trzech pozostałych wypowiedziach widać wy-
raźny wpływ sugestii Franciszka o tym, że homilia powinna być 
krótka, aby nawet nie rodziła skojarzeń z „jakąś konferencją lub 
lekcją”195. W przypadku wzmianki o długości homilii głoszonej 
w dni powszednie podana jest nawet argumentacja duszpaster-
ska, wskazująca na troskę o słuchaczy: Msza Święta i homilia 
codzienna powinny być krótkie, aby mogły w nich uczestniczyć 
„osoby, które wykonują zajęcia rodzinne i zawodowe”196. Dyrek-
torium homiletyczne czyni przy tym drobną aluzję do doświadcze-
nia, które uczy, że „krótka homilia często wymaga dodatkowego 
nakładu pracy”197.

Dokonując tu drobnej reminiscencji historycznej, można za-
uważyć, że Sobór Watykański II nie wspomniał o długości homi-
lii. Jednak już kilka tygodni po jego zakończeniu Kongregacja ds. 
Seminariów i Uniwersytetów, zachęcając przełożonych albo in-
nych wykwalifikowanych kapłanów do codziennego głoszenia ho-
milii klerykom, zaznaczyła, że powinna ona być krótka198. Niemal 
czternaście lat później Jan Paweł II napisał, iż trzeba dbać o to, 
by homilia nie była ani za długa, ani też zbyt krótka; wskazanie 
to zostało powtórzone we Wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym do 
Lekcjonarza mszalnego199. Z kolei Kongregacja ds. Duchowieństwa 
zaznaczyła ogólnie, iż długość przemówienia powinna być za-
wsze umiarkowana200. Trudno domagać się od Nauczycielskiego 
Urzędu Kościoła bardziej szczegółowych wskazań. Dalszego do-
precyzowania mogą dokonać rozporządzenia w Kościołach party-
kularnych oraz teologowie.

194 CaT 48; WLM 24; DH 10.
195 EG 138; DH 6.
196 DH 150.
197 Tamże 152.
198 Doctrina et exemplo 36.
199 Por. CaT 48; WLM 24. W dokumencie Kongregacji ds. Duchowień-

stwa Kapłan głosiciel słowa (KGS II, 2, s. 36) mowa jest o umiarkowanej 
długości przemówienia.

200 Por. KGS II, 2, s. 37.
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W każdym razie homilia powinna być wystarczająco długa do 
przedstawienia jednej, centralnej myśli, ale nie nadto długa, bo 
zakłócałaby kształt liturgii, a jako jej część powinna trwać pro-
porcjonalnie do długości celebracji: gdy ta trwa krótko, również 
krótka powinna być homilia; gdy zaś celebracja jest odprawia-
na w sposób bardziej uroczysty, wobec licznie zgromadzonych 
wiernych, również homilia powinna być odpowiednio dłuższa. 
Zbyt krótka homilia zaledwie sygnalizowałaby temat, zbyt długa 
rozwijałaby nie jedną, a kilka różnych myśli, przeobrażając się 
w więcej niż jedną homilię, a jak przypomniało Dyrektorium ho-
miletyczne, jedna podczas nabożeństwa wystarczy. Poza tym zbyt 
długa homilia zadaje gwałt liturgii, która musi zachować propor-
cję pomiędzy słowem i obrzędem. Chodzi o to, aby z powodu 
zbytnio wydłużonej homilii nie odprawiać w pośpiechu liturgii 
eucharystycznej. Rodziłoby to bowiem wrażenie, że jest ona tylko 
dodatkiem do czytań i homilii. Bez deprecjacji przepowiadania 
słowa Bożego trzeba uznać, że homilia nie jest najważniejszą albo 
najdłuższą częścią liturgii. Na ogół problemem nie jest homilia 
za krótka, ale za długa, zawiła i wielowątkowa. Lepiej więc, by 
u słuchaczy pozostało pragnienie: „oby jeszcze mówił”, aniżeli: 
„oby wreszcie skończył!”. Na dłuższą homilię można sobie po-
zwolić wówczas, gdy oczekują tego słuchacze, na przykład pod-
czas podniosłych uroczystości i ważnych wydarzeń, a także gdy 
homilista odznacza się charyzmatem mówcy, potwierdzonym 
świątobliwym życiem201.

Na długość homilii trzeba spojrzeć w kontekście całości dusz-
pasterstwa. W dużych parafiach po jednej Mszy Świętej wierni 
muszą zwykle w odpowiednim momencie opuścić nie tylko ko-

201 Por. K. Panuś, Ani długie, ani krótkie, lecz w sam raz! Przymiot brevitas 
w kazaniu, „Przegląd Homiletyczny” 8 (2004), s. 148–149; M. Rzeszewski, 
Posługa Słowa, Poznań–Warszawa–Lublin 1967, s. 52; J. Twardy, Homilie 
niedzielne dla dorosłych, WA 3 (1989), s. 120; V. Raffa, Liturgia Eucaristica. 
Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica. Nuova 
edizione ampiamente riveduta e aggiornata secondo l’editio typica tertia del Messale 
Romano, Roma 2003, s. 342.
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ściół, ale i parking przed nim, aby bez niepotrzebnego zamiesza-
nia umożliwić kolejnej grupie udział w następnej Mszy Świętej. 

Tym, co pomaga zachować odpowiednią długość homilii, jest 
właś ciwe jej przygotowanie. Im homilia jest staranniej przygoto-
wana, tym jest bardziej zwięzła i brzemienna w treści, wolna od 
ogólników i zbędnych powtórzeń: nie za długa, nie za krótka, ale 
odpowiednia do całości celebracji i do okoliczności202. Kazimierz 
Panuś, który poświęcił zagadnieniu długości homilii najobszer-
niejszy artykuł w polskiej homiletyce i przeanalizował wskazania 
retorów starożytnych na temat długość mów, po historycznym 
wprowadzeniu dokonał konstatacji, iż homilia niedzielna nie po-
winna przekraczać od dwunastu do piętnastu minut. Poczynił też 
ciekawe duszpasterskie spostrzeżenia, że największa koncentracja 
uwagi u współczesnych słuchaczy przypada na pierw sze trzy do 
sześciu minut oraz że wieczorem wykazują oni większą cierpli-
wość wobec mówcy aniżeli rano, kiedy są bardziej aktywni niż 
receptywni203.

Podobne sugestie przekazuje Edward Staniek, pisząc: 

Czas trwania kazania niedzielnego – piętnaście minut. Zbyt krót
kie nie nakarmi słuchaczy, zbyt długie narusza har monię, jaka 
istnieje w liturgii słowa i liturgii ofiary. Msza święta niedzielna 
winna się mieścić w czasie sześćdziesięciu minut, z czego na 
liturgię słowa należy przeznaczyć połowę tego czasu. Pośpiech 
w sprawowaniu ofiary jest poważnym błędem. Bywa on zaś naj
częściej wynikiem przedłużenia kazania204.

Z kolei jeden z pierwszych autorów, który poddał wstępnej 
analizie przepowiadanie Ojca Świętego Franciszka, amerykański 
homileta, dominikanin Gregory Heille, skonstatował, że papież 
ten od początku swojego pontyfikatu, czyli od 13 marca 2013 

202 Por. K. Panuś, Ani długie, ani krótkie, lecz w sam raz!, s. 150.
203 Por. tamże, s. 148–149; M. Radej, dz. cyt., s. 117–122; M. Rzeszewski, 

dz. cyt., s. 52; J. Twardy, Homilie niedzielne dla dorosłych, s. 120; V. Raffa, dz. cyt., s. 342.
204 E. Staniek, dz. cyt., s. 86.
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roku, niemal codziennie głosi homilie. A robi to najczęściej po 
włosku, który nie jest jego językiem ojczystym, toteż homilie te 
są dość proste i krótkie205. Na przykład w czasie Mszy Świętej 
sprawowanej w Wielki Czwartek 8 marca 2013 roku w więzieniu 
Casal del Marmo w Rzymie Franciszek wygłosił homilię, która 
opublikowana w oryginale włoskim na stronie watykańskiej liczy 
trzysta jedenaście wyrazów206. Zdaniem Gregory’ego Heille’a nie-
dzielne homilie Franciszka liczą od siedmiuset do ośmiuset słów, 
których wygłoszenie zabiera od siedmiu do ośmiu minut207.

Dobrze się stało, że kwestia długości homilii została podjęta 
w Dyrektorium homiletycznym. Drobnym mankamentem natomiast 
jest pewien brak konsekwencji i ambiwalencja wynikająca z przy-
toczenia odmiennych stanowisk Jana Pawła II i Franciszka. Co 
ciekawe, papież Benedykt w ogóle nie wypowiedział się na ten 
temat, ale jego homilie są bardzo długie. O ile więc można przy-
znać rację Franciszkowi, iż z zasady współcześnie powinno głosić 
się homilie krótkie, a za to często, o tyle bardziej uniwersalne 
i roztropne jest uznanie, że homilia ma być po prostu proporcjo-
nalna do całej liturgii.

3.2.2.4.  Pominięte wskazania dotyczące znaków i pozdrowień  
towarzyszących homilii

Dyrektorium homiletyczne bardzo mocno akcentuje integralny zwią-
zek homilii z liturgią. Czyni to od strony pozytywnej, pomijając 
bezpośrednie napiętnowanie praktyk, które narosły przez wieki, 
a które nie odpowiadają rozumieniu natury homilii. Do praktyk 
takich należy zwyczaj rozpoczynania lub kończenia homilii prze-
żegnaniem się „w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, a także 

205 G. Heille, dz. cyt., s. 2–4; por. H. Sławiński, rec. Gregory Heille, OP, The 
Preaching of Pope Francis, Liturgical Press, s. 206–207.

206 G. Heille, dz. cyt., s. 1–2; http://w2.vatican.va/content/francesco/
it/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_coena-domini.
html (28.04.2018). 

207 G. Heille, dz. cyt., s. 8.
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zwyczaj pozdrawiania zgromadzonych słowami: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. Po Soborze Watykańskim II wy-
jaśnienia Stolicy Apostolskiej służące implementacji nauczania 
o homilii polecały rezygnację z tego rodzaju pozdrowień i że-
gnania się na początku homilii. Święta Kongregacja Obrzędów, 
udzielając odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące wspo-
mnianych zwyczajów, uzasadniła w 1973 roku, że pozdrowienie 
wiernych i żegnanie się gestem krzyża przed lub po homilii są 
niestosowne, bo przerywają jej więź z poprzedzającą ją proklama-
cją Ewangelii i zamazują jej istotę jako integralnej części liturgii, 
a przez to zakłócają strukturę obrzędów. Wyjaśniono ponadto, że 
zwyczaje te zostały wprowadzone do homilii z przepowiadania 
słowa Bożego poza Mszą Świętą (łac. introductae sunt in homiliam 
ex praedicatione extra Missam)208, a więc z przepowiadania, które nie 
miało wiele wspólnego z czytaniami i celebrowanym misterium. 
Wezwanie Stolicy Apostolskiej do rezygnacji z tych praktyk ma 
służyć podkreśleniu, iż homilia jest integralną częścią liturgii, 

208 „Estne opportunum ante vel post homiliam invitare fideles ut se si-
gnent signo crucis, illos salutare, ex. gr. dicendo ‘laudetur Iesus Christus’, 
etc.? Res. Hoc pendet a legitimis usibus localibus: at, generatim loquendo 
non est opportunum has consuetudines servare, quia introductae sunt 
in homiliam ex praedicatione extra Missam. Homilia est pars liturgiae: 
fideles iam initio Missae signum crucis fecerunt, et salutati sunt. Praestat 
proinde ut non reiterentur ante vel post homiliam” (Wątpliwość: „Czy jest 
stosowne zachęcanie wiernych do żegnania się przed homilią i po niej, 
podczas pozdrowienia, np. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”? 
Odpowiedź: „Zależy to od prawomocnych zwyczajów lokalnych. Jednak, 
ogólnie ujmując, nie zaleca się kontynuowania takich zwyczajów, ponieważ 
mają one swoje źródło w przepowiadaniu słowa Bożego poza Mszą świętą. 
Homilia jest częścią liturgii: wierni przeżegnali się już na początku Mszy 
świętej i zostali pozdrowieni przez celebransa. Lepiej więc nie powtarzać 
tego przed lub po homilii”) – Święta Kongregacja Obrzędów, Responsio ad 
propositum dubium, „Notitiae” 9 (1973), s. 178; H. Sławiński, Między cią-
głością a zmianą, s. 40–41; zob. tenże, Homilia w niedzielnym zgromadzeniu, 
s. 18–19, 51–52; tenże, Znak zwycięstwa. Symbolika krzyża w liturgii sakramen-
tów świętych, Włocławek 2001, s. 53–66; D.E. Harris, E.F. Murphy, dz. cyt., 
s. 154; T.B. Shepard, Sermon or Homily: The Catholic Tradition, „The Priest” 44 
(1988), nr 6, s. 15.
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a nie jakąś osobną liturgią podczas liturgii, jak już bywało w hi-
storii209.

Gest rozpoczynania albo kończenia homilii przeżegnaniem się 
znakiem krzyża i pozdrowieniem stosowany jest najczęściej przez 
rekolekcjonistów lub misjonarzy. Gdy pojawiają się na ambonie 
po ewangelii i dla nawiązania pierwszego kontaktu ze zgroma-
dzeniem wiernych żegnają się, sugerując zgromadzonym wykona-
nie tego gestu. Słusznie zrezygnowano z niego z przedstawionych 
powyżej względów, jak również dlatego, że stanowi on zbyteczne 
powtórzenie. Skoro bowiem wierni przeżegnali się już na począt-
ku Mszy Świętej i zostali pozdrowieni przez celebransa, zbędne 
jest powtórzenie tego gestu przed lub po homilii. A przecież jed-
nym z celów soborowej odnowy liturgii było nadanie obrzędom 
szlachetnej prostoty i jasności bez niepotrzebnych repetycji210. 

3.2.2.5. Pominięte kwestie dotyczące głosiciela homilii

Jeszcze jednym zagadnieniem, które nie zostało w należyty spo-
sób przeanalizowane w Dyrektorium homiletycznym, jest osoba gło-
siciela homilii. W opracowaniach homiletycznych omawiane są 
przypadki głoszenia homilii przez dwóch wyświęconych repre-
zentantów Kościoła. Praktyka ta była znana w przeszłości i zdarza 
się we współczesnych czasach. Zdaniem Edwarda Stańka „ten typ 
ka znodziejstwa, doskonalony w średniowieczu, najlepiej spełnia 
swoją rolę w kazaniach apologetycznych”211. Występuje w róż-
nych formach. Jedną z nich jest prezentowanie dwóch punktów 
widzenia przez każdego z kaznodziejów. Inną formą jest omawia-
nie jednego tematu przez dwóch kaznodziejów, przemawiających 
kolejno jeden po drugim. Plusem jest większe zain teresowanie 
słuchaczy i wykluczenie nudy. Edward Staniek uważa: „Dobrze 

209 Por. M. Kunzler, dz. cyt., s. 349; J. Burke, T.P. Doyle, dz. cyt., s. 237, 
przyp. 12.

210 Por. KL 34.
211 E. Staniek, dz. cyt., s. 115.
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jest, jeśli tak potrafią przygotować niektóre kazania głoszący 
reko lekcje i misje”212.

O ile propozycja krakowskiego teologa może znaleźć zastoso-
wanie w kazaniach głoszonych poza liturgią, o tyle trudno uznać 
taką praktykę za dopuszczalną podczas Mszy Świętej. Tymczasem 
dopuszcza ją Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjedno-
czonych w dokumencie Dziś spełniły się słowa Pisma…. Czytamy 
w nim, że homilia może przybrać formę dialogu między dwoma 
homilistami213. Taką możliwość zdaje się jednak wykluczać Ogólne 
wpro wadzenie do Mszału rzymskiego z 2002 roku. Albowiem według 
tego ogólnokościelnego dokumentu: 

Jeśli jest kilka osób, które mogą pełnić tę samą funkcję, wówczas 
nic nie stoi na przeszkodzie, by podzieliły one między siebie różne 
części tej funkcji. Na przykład jeden z diakonów może wykonać 
części przeznaczone do śpiewu, drugi usługiwać przy ołtarzu; gdy 
jest kilka czytań, dobrze będzie rozdzielić je między kilku lekto
rów itp. Nie wypada jednak, aby kilka osób dzieliło między siebie 
jedyny element celebracji, np. by dwóch lektorów wykonywało, 
jeden po drugim, to samo czytanie. Wyjątkiem jest opis Męki 
Pańskiej214.

To, co zostało tu powiedziane na temat jedynego elementu 
celebracji, znajduje zastosowanie, mutatis mutandis, do aktu li-
turgicznego, jakim jest homilia. Krótka wzmianka na ten temat 
w Dyrektorium homiletycznym rozwiałaby wątpliwości.

Jest jeszcze kolejne zagadnienie praktyczne dotyczące homili-
sty, które nie zostało podjęte wprost w Dyrektorium homiletycznym. 
Nauczanie Kościoła nie dopuszcza praktyki głoszenia homilii przez 
osobę wyświęconą, która we Mszy Świętej nie uczestniczy, a jedy-
nie dochodzi na moment posługi słowa. Taki zwyczaj naruszałby 
rozumienie homilii jako integralnej części Mszy Świętej. Nie by-

212 Tamże, s. 116.
213 FIYH 66.
214 NOWMR 109.
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łaby ona taką częścią przynajmniej z perspektywy homilisty. Do-
puszczalna jest natomiast, ale tylko w szczególnych przypadkach 
i ze słusznej przyczyny, sytuacja głoszenia homilii przez biskupa 
lub prezbitera, który uczestniczy we Mszy Świętej, chociaż nie 
może koncelebrować215.

Jeszcze inną kwestią dotyczącą głosiciela homilii jest uzasad-
nienie, że ze względu na swoją naturę została ona zastrzeżona dla 
osoby wyświęconej216. Jan Paweł II podał nieco szerszą argumen-
tację. W Przemówieniu do uczestników zgromadzenia plenarnego Kon-
gregacji ds. Duchowieństwa w 2001 roku najpierw przypomniał, że 
proboszczem może zostać mianowana jedynie osoba wyświęcona 
na prezbitera oraz że parafia jest autentyczną wspólnotą wierzą-
cych, dlatego że w niej urzeczywistnia się na co dzień obecność 
Chrystusa. Parafia jest także uprzywilejowanym miejscem gło-
szenia słowa Bożego, a kapłan głosi je, uczestnicząc w urzędzie 
prorockim Chrystusa i Kościoła. Z tego względu, zaznaczył Jan 
Paweł II, choćby nawet wierni świeccy byli bardziej elokwentni 
niż prezbiter, nie zmienia to faktu, że tylko on 

jest sakramentalnym przedstawicielem Chrystusa, Głowy i Paste
rza; stąd przede wszystkim bierze się skuteczność jego naucza
nia. To właśnie tej skuteczności potrzebuje wspólnota parafialna, 
zwłaszcza we właściwym momencie głoszenia słowa przez wy
święconego kapłana: podczas odczytywania Ewangelii w obrębie 
Mszy św. oraz w czasie homilii, która po niej następuje – obie te 
formy zarezerwowane są dla kapłana217.

Tak więc Jan Paweł II uzasadnił zastrzeżenie homilii osobie 
wyświęconej nie tylko naturą homilii, ale także naturą kapłań-
stwa i hierarchiczną strukturą Kościoła. Takiej argumentacji za-
brakło w omawianym dokumencie.

215 Por. tamże 66.
216 Por. DH 5.
217 Jan Paweł II, Parafia i jej pasterz, nr 4; por. tamże, nr 2, „L’Osservatore 

Romano” 242 (2002), s. 29–30; por. KPK, kan. 521 § 1; por. PDV 26.



Podsumowując krytyczne badania nad walorami i manka-
mentami Dyrektorium homiletycznego, można uznać, że do pierw-
szych należą: recepcja i pogłębienie nauczania Stolicy Apostol-
skiej o naturze homilii jako integralnej części liturgii, ukazanie 
paschalnego misterium Chrystusa jako głównego źródła i treści 
homilii, przedstawienie homilii jako czynności liturgicznej o zna-
czeniu sakramentalnym, a także dostarczenie metody i praktycz-
nego wzorca przygotowania homilii z uwzględnieniem roku li-
turgicznego. Natomiast do mankamentów dokumentu należą: 
zbyt zdawkowa refleksja nad uczestnikami zgromadzenia eu-
charystycznego oraz pominięcie kwestii formalnych dotyczących 
homilii, które są podane w nauczaniu Kościoła, ale rozproszone 
w różnych dokumentach.
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ZAKOŃCZENIE

Kościół nie mógłby istnieć bez głoszenia słowa Bożego. Realizuje 
się więc, spełniając tę posługę wobec świata w rozmaitych for-
mach. W obecnym czasie szczególne miejsce w pełnionej przez 
Kościół posłudze słowa przyznane jest homilii. Nie może więc 
dziwić duża liczba publikacji poświęconych różnym jej aspektom. 
Są wśród nich opracowania dotyczące aktualizacji słowa Boże-
go, treści homilii kształtowanej na kanwie Lekcjonarza mszalnego, 
szczegółowych pytań, problemów i wyzwań oraz tekstów i zna-
ków liturgicznych.

Badania podjęte w  tej monografii dotyczą współczesnego 
nauczania Kościoła powszechnego na temat homilii głoszo-
nej w zgromadzeniu eucharystycznym. Zostały one skupione 
na dokumentach źródłowych. Oprócz tekstów Pisma Świętego 
i tekstów patrystycznych przeanalizowano dziewięć dokumen-
tów Soboru Watykańskiego II, które poruszały kwestię homilii 
bądź przepowiadania w ogóle. Krótkie orzeczenia soborowe mają 
ogromne znaczenie dla nauczania i duszpasterskiej działalności 
Kościoła, ale ze względu na swoją lakoniczność domagały się one 
wielu dopowiedzeń precyzujących właściwą interpretację natury 
i celu homilii. Różne dotyczące jej uwagi wystąpiły w dwudziestu 
siedmiu dokumentach i wypowiedziach papieskich oraz pięć-
dziesięciu czterech dokumentach Kurii Rzymskiej. Zostały one 
przeanalizowane i omówione zgodnie z przysługującą im rangą. 
Najważniejsze dla Kościoła są wypowiedzi soborowe zatwier-
dzane przez papieży, następne miejsce zajmują wydawane przez 
nich samych dokumenty, a na końcu akty Kurii Rzymskiej, które 
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służą Ojcu Świętemu w wykonywanej przez niego funkcji paste-
rza Kościoła powszechnego. Już sam ten zestaw dokumentów ma 
wartość i może ułatwić kwerendę innym badaczom zajmującym 
się kościelną posługą słowa. To osiągnięcie stanowi uzupełnie-
nie i poszerzenie badań prowadzonych wcześniej przez innych 
homiletów.

Innym zagadnieniem zaliczającym się do tematów kontynu-
owanych jest poszerzenie badań nad liturgiczną naturą homilii: 
ma ona swój początek w synagogalnych mowach Jezusa z Naza-
retu; posiada określone miejsce w strukturze Mszy Świętej, jest 
aktem liturgicznym, czynnością uświęcającą i kultyczną; stanowi 
anamnezę, czyli uobecniające wspomnienie zbawczych wydarzeń.

Tematem kontynuowanym i pogłębionym jest najbardziej od-
powiednia dla homilii interpretacja Pisma Świętego. Okazało 
się, że metody egzegetyczne stosowane przez biblistów nie są 
wystarczające, ponieważ rozpatrują tekst natchniony sam w so-
bie, w jego pierwotnym pozaliturgicznym kontekście. Natomiast 
interpretacja słowa Bożego w homilii domaga się uwzględnienia 
kontekstu liturgicznego, a więc pierwszej hermeneutyki, jaka do-
konana jest przez dobór tekstów biblijnych do Lekcjonarza mszalne-
go. Ponadto interpretacja ta domaga się także uwzględnienia celu 
homilii, jakim jest połączenie głoszenia misterium Chrystusa 
z jego celebracją w zgromadzeniu eucharystycznym i codziennym 
życiem uczestników liturgii.

Tematem oryginalnym jest krytyczne opracowanie Dyrektorium 
homiletycznego jako jedynego tak obszernego dokumentu Stolicy 
Apostolskiej, wydanego po Soborze Watykańskim II, a w cało-
ści poświęconego homilii. Nowe i rzadko jeszcze podejmowane 
w homiletyce jest też zagadnienie sakramentalności słowa Bo-
żego i homilii. Zagadnienie to zostało mocno wyeksponowa-
ne w Dyrektorium homiletycznym i uzasadnione obecnością Jezusa 
Chrystusa w przepowiadaniu Kościoła i homilisty.

Przeprowadzone badania pozwalają na przedstawienie kilku 
wniosków. Pierwszym jest to, że w zależności od kontekstu, w ja-
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kim o homilii pisali papieże, podkreślali oni mocniej jakiś z jej 
aspektów. I tak Paweł VI pisał o niej w kontekście ewangelizacji; 
Jan Paweł II bądź to w kontekście katechezy, bądź też świętowa-
nia niedzieli; Benedykt XVI w kontekście Eucharystii i kościelnej 
posługi słowa; Franciszek w kontekście głoszenia Ewangelii we 
współczesnym świecie. Każdorazowo nieco inny kontekst wypo-
wiedzi wpływał na wyróżnione aspekty homilii, ale wszyscy papie-
że zgodnie podkreślali liturgiczną naturę homilii i przyznawali jej 
szczególne miejsce w kościelnej posłudze i formowaniu wiernych. 
Kuria Rzymska wspomagała papieży przez interpretację doku-
mentów soborowych i papieskich podejmujących kwestię homilii 
w kontekście misterium Eucharystii, posługi osób wyświęconych 
w Kościele, celebracji dla grup specjalnych, interpretacji Pisma 
Świętego, ekumenizmu oraz środków społecznego przekazu.

Drugim wnioskiem jest to, że Dyrektorium homiletyczne dokonało 
częściowej, ale istotnej recepcji nauczania Stolicy Apostolskiej. 
Czerpiąc z dokumentów soborowych, papieskich i wydanych 
przez Kurię Rzymską, omawia ono liturgiczną naturę homilii; wi-
dzi w niej akt liturgiczny, w którym lud Boży doznaje uświęcenia, 
a Bóg odbiera chwałę; dyrektorium podkreśla także sakramen-
talne znaczenie homilii. Wyraźnie odróżniając homilię od innych 
form posługi słowa, Dyrektorium homiletyczne opisało ją jako pro-
klamację misterium Chrystusa, które urzeczywistnia się w ofierze 
Mszy Świętej i pomaga wiernym, aby w swym codziennym życiu 
przestrzegali zobowiązań płynących z przyjętego sakramentu. Tym 
samym homilia ukazana została jako element służący spójności 
liturgii i jej oddziaływania na życie wiernych (lex credendi, lex orandi 
i lex vivendi). Podana w Dyrektorium homiletycznym interpretacja na-
uczania Stolicy Apostolskiej zamieszczonego we wcześniejszych 
dokumentach sugeruje promocję homilii paschalnej. Jako centrum 
przepowiadania wskazane jest paschalne misterium Chrystusa: 
głoszone, urzeczywistniane i przeżywane w codziennym życiu.

Dyrektorium homiletyczne dokonało też recepcji nauczania Stoli-
cy Apostolskiej na temat głosiciela homilii w zgromadzeniu eu-
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charystycznym – może nim być tylko osoba wyświęcona: biskup, 
prezbiter lub diakon. Nowością niespotykaną w innych dokumen-
tach Stolicy Apostolskiej jest zamieszczone w dokumencie uzna-
nie obecności Chrystusa w przepowiadaniu Jego sługi. Ponadto 
dyrektorium uwzględniło nauczanie Stolicy Apostolskiej na te-
mat formacji kapłańskiej i konieczności przygotowania homilii, 
a jako metodę takiego przygotowania zasugerowało lectio divina.

Częściowa okazała się natomiast recepcja nauczania Kościoła 
o zasadach interpretacji Pisma Świętego. Dyrektorium homiletyczne 
nie wspomina bowiem o zasadach literackich omawianych w in-
nych dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a poprze-
staje tylko na omówieniu zasad teologicznych. Czyni to w intere-
sujący sposób, nie tylko w odniesieniu do tekstu biblijnego (sola 
scriptura), ale w kontekście liturgicznym, właściwym dla homilii, 
z uwzględnieniem wpływu celebrowanego misterium Chrystusa 
na życie wiernych. Innym zagadnieniem całkowicie pominiętym w 
dyrektorium są kwestie formalne dotyczące homilii. Zostały one 
omówione przez Stolicę Apostolską, ale są rozproszone w róż-
nych jej dokumentach. Do kwestii tych należy miejsce głoszenia, 
długość homilii i przyjmowana postawa, znaki i towarzyszące 
jej pozdrowienia, wreszcie liczba homilistów, ponieważ historia 
zna homilie dialogowane oraz głoszone przez dwóch mówców. 
Ponadto w Dyrektorium homiletycznym zabrakło argumentacji za-
strzeżenia homilii osobie wyświęconej, którą to argumentację 
podał Jan Paweł II. Papież ten uzasadniał owo zastrzeżenie nie 
tylko naturą homilii, ale także naturą kapłaństwa i hierarchiczną 
strukturą Kościoła. Poza tym zbyt lakoniczna jest w omawianym 
dokumencie refleksja nad uczestnikami zgromadzenia eucha-
rystycznego, pominięcie kategorii znaków czasu oraz ważnych 
wyzwań kulturowych, które powinny być brane pod uwagę przez 
homilistów.

Można powiedzieć, że cel pracy został osiągnięty, gdyż uda-
ło się możliwie integralnie przedstawić współczesne nauczania 
Kościoła na temat homilii głoszonej w zgromadzeniu euchary-



stycznym. Zasadniczy problem monografii został rozwiązany, 
gdyż wykazano, które aspekty współczesnego nauczania Kościoła 
o homilii w zgromadzeniu eucharystycznym zostały wyekspono-
wane w Dyrektorium homiletycznym, a które pominięte.

Do trudności przy przeprowadzaniu badań należy zaliczyć dużą 
ilość informacji o homilii rozproszonych w wielu dokumentach. 
Dyrektorium homiletyczne nie dokonało ich całościowej rekapitu-
lacji, a skupiło się przede wszystkim na naturze homilii związa-
nej z jej szczególnym kontekstem oraz na celu homilii, jej związku 
z lekcjonarzem i rokiem liturgicznym, głosicielu oraz jej bliższym 
i dalszym przygotowaniu. Podało też przykłady interpretacji tek-
stów świętych w ciągu roku liturgicznego. 

Niniejsza praca o charakterze normatywnym jest adresowa-
na do homiletów i studentów teologii. Może być wykorzystana 
podczas zajęć z homiletyki jako lektura uzupełniająca, a także w 
permanentnej formacji prezbiterów.

Wszystkie elementy chrześcijańskiej doktryny i moralności, 
w tym także nauczanie społeczne, należy interpretować przez 
pryzmat misterium Chrystusa, którego szczytem jest Jego męka, 
śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz zesłanie Du-
cha Świętego – wszystko to podjęte i zrealizowane w celu zba-
wienia wszystkich ludzi. 

Poza Jezusem Chrystusem, jedynym Panem i Zbawicielem, nie 
ma zbawienia, ponieważ nie dano ludziom pod niebem żadnego 
innego imienia, w którym mogliby je otrzymać (por. Dz 4, 12). 
Tylko Jezus zapewnia ludziom szczęście wieczne. Jego słowo, 
słowo Boże, zgodnie z biblijną i patrystyczną Tradycją, jest uzna-
wane przez Urząd Nauczycielski Kościoła za pokarm konieczny 
do podtrzymania chrześcijańskiego życia. Zadaniem duszpasterzy 
jest więc niestrudzone dostarczanie wiernym tego pokarmu, któ-
rym ostatecznie jest Chrystus.
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SUMMARY

The Homily in the Eucharistic Assembly: 
The Reception of the Church’s Teaching in the Homiletical Directory

The Church could not exist without the proclamation of God’s 
word. She fulfills this service to the world in various forms. At 
the present time, a special place in preaching is granted to the 
homily. Therefore, it is not surprising that a large number of pu-
blications are devoted to its various aspects. There are studies on 
the actualization of the word of God, on the content of a homily, 
as well as on detailed questions, challenges and the liturgical 
context of the homily.

The research undertaken in this monographic book refers to 
the contemporary teaching of the universal Church about the 
homily preached in the Eucharistic assembly. The study focuses 
on the ecclesiastical documents. In addition to the texts of the 
Holy Scriptures and patristic texts, nine documents of the Second 
Vatican Council are discussed, which deal with the homily or 
preaching. The conciliar documents are of great importance for 
the teaching and pastoral activities of the Church, but because 
of their laconic nature, they required additional interpretation 
concerning the nature and purpose of the homily. This book 
takes into consideration various remarks on the homily found in 
twenty-seven papal documents and statements and in fifty-four 
documents of the Roman Curia. They have been analyzed and 
discussed in accordance with their rank. The most important for 
the Church are the Council’s statements approved by the Pope, 



218

followed by documents issued by the Popes themselves, and fi-
nally the documents of the Roman Curia, which serves the Pope 
in his function of the pastor of the universal Church. This set of 
documents alone is valuable and can facilitate the query of other 
researchers interested in liturgical preaching or the Church’s 
ministry of the word as such.

This book continues some themes to be found in other stud-
ies concerning the liturgical nature of the homily: origin in the 
speech of Jesus in the synagogue in Nazareth; the specific place in 
the structure of the Holy Mass; the homily as a liturgical act, as a 
means of sanctifying activity and the worship of God; the homily as 
anamnesis, or the actualizing remembrance of the salvific events.

The next issue addressed in this study is the interpretation 
of the Scriptures most appropriate for the homily. Exegetical 
methods used by biblical scholars are not sufficient, because they 
consider the Scriptures in itself, apart from the liturgical context, 
whereas the interpretation of the word of God in the homily 
demands that this be taken into account. This liturgical context 
delivers the first hermeneutics, which is made by the selection 
of biblical texts for the Lectionary. In addition, the scriptural 
interpretation has to take into consideration the purpose of the 
homily, which is to combine the proclamation of Christ’s mystery 
with its celebration in the Eucharistic assembly and the daily life 
of the participants of the liturgy.

The original theme presented in this book is the critical elabo-
ration on the Homiletic Directory as the only document of the Holy 
See issued after the Second Vatican Council and devoted entirely 
to the homily. The new matter discussed in this book, one rarely 
undertaken in homiletics, is the issue of the sacramentality of 
God’s word and of the homily. This issue was emphasized in 
the Homiletic Directory and was explained by the presence of Jesus 
Christ in the preaching of the Church and that of the homilist.

The research made in this book allows to present several con-
clusions. The first is that, depending on the context in which 
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popes wrote about the homily, they emphasized one of its aspects 
more strongly. Paul VI wrote in the context of evangelization; 
John Paul II in the context of catechesis and of the celebration 
of Sunday; Benedict XVI in the context of the Eucharist and the 
Church’s ministry of the word; Francis in the context of the proc-
lamation of the Gospel in the modern world. Each time a slightly 
different context of the papal statements influenced the emphasis 
on the particular aspect of the homily. All the popes, however, 
unanimously highlighted the liturgical nature of the homily and 
gave it a special place in the ecclesiastical ministry and the for-
mation of the faithful. The Roman Curia has been assisting the 
popes by interpreting the conciliar and papal documents regard-
ing the homily in such contexts: the Eucharist; the ministry of 
bishops, priests, and deacons in the Church; the celebration for 
special groups; the interpretation of the Scriptures; ecumenism 
and the means of social communication.

The second conclusion is that the Homiletic Directory presents 
a partial but important step in the reception of the teaching of 
the Holy See. Drawing from the Council and papal documents, 
as well as those published by the Roman Curia, the Homiletic 
Directory discusses the liturgical nature of the homily, seeing 
in it a liturgical act in which on the one side the people of God 
experience sanctification, and on the other, God receives glory. 
The directory also underlines the sacramental dimension of the 
homily. Clearly distinguishing the homily from other forms of 
preaching, the Homiletic Directory described the homily as a proc-
lamation of the mystery of Christ which is being realized in the 
sacrifice of the Holy Mass and helps the faithful to lead their daily 
Christian life. Thus, the homily is shown as an intrinsic element 
serving the coherence of the liturgy and its impact on the lives of 
the faithful (lex credendi, lex orandi and lex vivendi).

The Homiletic Directory promotes the paschal homily. The center 
of the homily is the Paschal Mystery of Christ: proclaimed, real-
ized in the Holy Mass, and lived in the everyday life of Christians. 
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The Homiletic Directory also confirms the teaching of the Holy See 
that the homily in the Eucharistic assembly can be delivered only 
by an ordained person: a bishop, a priest or a deacon. A novelty 
in the Homiletic Directory, unseen in other documents of the Holy 
See, is the reference to the presence of Christ in the preaching 
of His servant.

In addition, the Homiletic Directory strongly highlights the need 
for good preparation of the homily, and suggests lectio divina as 
the preferred method of such a preparation.

On the other hand, the Homiletic Directory does not mention 
the literary principles of the interpretation of the Bible, which 
are discussed in other documents of the Church’s Magisterium, 
focusing rather on the theological principles. The Homiletic Di-
rectory points out that the interpretation of the Scriptures in the 
homily should be done, not only in relation to the biblical text 
(sola scriptura), but in the liturgical context proper to the homily, 
and also in relation to the influence of the celebration on the lives 
of the faithful.

Completely ignored in the Homiletic Directory are formal issues 
regarding the homily. They have been discussed by the Holy See, 
but are scattered in her various documents. These include the 
place of the proclamation of the homily, the length and attitude, 
signs and salutations accompanying the homily, and, last but 
not least, the number of homilists, given past experiments with 
dialogical homilies, and the preaching by more than one speaker.

Cultural challenges in preaching, as well as at least general 
portrayals of the listeners are taken into account in too concise 
a way in the Homiletic Directory. The category of “signs of the 
times”, as important as it was in the teaching of the Second Vat-
ican Council, is completely omitted in the document.

Therefore, the book demonstrates, which aspects of the teach-
ing of the Church regarding the homily in the Eucharistic as-
sembly were treated in the Homiletic Directory and which were 
omitted.



This book is addressed to homiletics teachers and theology 
students. It can be used during homiletics classes as a supple-
mentary reading as well as in the permanent formation of priests.

Further research that might be suggested is social justice 
preaching and the homily. The Compendium of the Social Doctrine of 
the Church provides exquisite material for exploration. This doc-
ument – used like the Catechism of the Catholic Church, as auxiliary 
material for homilies and in conjunction with the liturgical year – 
would certainly enrich the content of the homily with important 
social teaching.

All elements of Christian doctrine and morality, including so-
cial teaching, should be interpreted through the prism of the 
mystery of Christ, the summit of which is His passion, death, 
resurrection, ascension and the descent of the Holy Spirit. Jesus 
Christ is the only Lord and Savior. Salvation can be found in no 
one else except in Jesus, for there is no other name under heaven 
given to mankind by which people might be saved (see Acts 4:12).

Only Jesus provides eternal happiness to people. His word, 
the word of God, according to biblical and patristic Tradition, 
is recognized by the Church’s teaching office as the food neces-
sary to sustain Christian life. The task of pastors is therefore to 
tirelessly provide the faithful with this food, which ultimately is 
Christ Himself.
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