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EVANGELII GAUDIUM O HOMILII 
JAKO CZ�CI LITURGII 

EVANGELII GAUDIUM ON A HOMILY AS A PART OF THE LITURGY 
 

A b s t r a c t. Apostolic exhortation Evangelii Gaudium, often called a programme document of 
the pontificate of pope Francis, touches upon many subjects. One of the dominant topics of this 
document is preaching the Word of God. Although in this “homiletic lecture” pope Francis ana-
lyses fairly known matters, the very drawing one’s attention to them is a value in itself. Among 
25 points of the exhortation devoted to a homily (EG 135–159) two of them (EG 137 and EG 
138) are related to its liturgical context. Analysis of these two points of Evangelii Gaudium and 
emphasizing their most important message is the aim of this paper. The paper analyses the fol-
lowing issues: the living presence of God in a homily, mystagogic function of a homily, a homily 
as an element that integrates a liturgical celebration and a homily as a part of a sacrifice offered 
to the Father and a mediation of grace. 

Summarised by Rev. Leszek Szewczyk 
 
Key words: homily, liturgy, Evangelii Gaudium. 
 
 

Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (EG), nazywana cz�sto progra-
mowym dokumentem pontyfikatu papie�a Franciszka, omawia bardzo szero-
ki zakres tematów. Papie� postanowi� „potraktowa	 szerzej mi�dzy innymi 
nast�puj�ce kwestie: a) reforma Ko�cio�a wychodz�cego na misj�, b) pokusy 
pracuj�cych w duszpasterstwie, c) Ko�ció� pojmowany jako ca�o�	 ludu Bo-
�ego, który ewangelizuje, d) homilia i jej przygotowanie, e) spo�eczna integ-
racja ubogich, f) pokój i dialog spo�eczny, g) duchowe motywacje zaanga�o-
wania misyjnego” (EG 17). Zagadnienie przepowiadania s�owa Bo�ego, zw�a-
szcza podczas liturgii, przedstawione jest nad wyraz obficie. Tak obszerna 
cz��	 dokumentu ko�cielnego po�wi�cona zagadnieniom homiletycznym sta-
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nowi wydarzenie niezwyk�e. Dostrzega to, wydobywaj�c najbardziej oso-
biste akcenty adhortacji, ks. Tomasz Jaklewicz: „Franciszek sporo uwagi po-
�wi�ca docenieniu pobo�no�ci ludowej, jej ewangelizacyjnej sile. Ta pobo�-
no�	 jest cech� ludzi prostych, ubogich. Papie� pisze o niej bardzo pi�knie. 
Zaskakuj�co du�o uwagi po�wi�ca homilii. Daje w�a�ciwie ma�y wyk�ad ho-
miletyczny z bardzo praktycznymi radami, jak dzi� g�osi	 kazania”1. Wpraw-
dzie papie� Franciszek w tym „wyk�adzie homiletycznym” omawia zagad-
nienia do�	 powszechnie znane, co wi�cej – wydaje si�, �e zagadnienia te s� 
przedmiotem wyk�adów z teologii homiletycznej w seminariach duchownych 
(w Polsce z ca�� pewno�ci�), to jednak przypomnienie ich stanowi warto�	 
sam� w sobie. Spo�ród 25 punktów adhortacji po�wi�conych homilii (EG 135-
159), dwa (EG 137 i EG 138) odnosz� si� do jej kontekstu liturgicznego. 
Omówienie tych dwóch punktów adhortacji Evangelii gaudium oraz wydo-
bycie z nich najwa�niejszego przes�ania jest celem niniejszego opracowania. 

 
 

1. �YWA OBECNO�� BOGA W HOMILII 
 

W 137 punkcie adhortacji Evangelii gaudium papie� Franciszek zaznacza: 
„Trzeba teraz przypomnie	, �e «liturgiczne g�oszenie s�owa Bo�ego, zw�a-
szcza w kontek�cie zgromadzenia eucharystycznego, jest nie tyle okazj� do 
medytacji i katechezy, co raczej dialogiem mi�dzy Bogiem a Jego ludem: 
dialog ten og�asza wspania�e prawdy o zbawieniu i wci�� na nowo przypo-
mina o zobowi�zaniach, jakie wynikaj� z Przymierza». Widzimy tu specjal-
ne docenienie homilii, wynikaj�ce z jej kontekstu eucharystycznego, co spra-
wia, �e przewy�sza ona jak�kolwiek katechez�, stanowi�c najwznio�lejszy 
moment dialogu Boga ze swoim ludem, poprzedzaj�cy sakramentaln� komu-
ni�. Homilia jest podj�ciem ju� podj�tego dialogu Pana ze swoim ludem” 
(EG 137). Papie� Franciszek odwo�uje si� w tym punkcie adhortacji do nau-
czania Jana Paw�a II zawartego w Li�cie o �wi�towaniu niedzieli Dies Do-
mini z 31 maja 1998 r. (DD 41). Tym samym wypowied� z Evangelii gau-
dium wpisuje si� w ca�y szereg wypowiedzi Urz�du Nauczycielskiego Ko-
�cio�a na temat Bo�ej obecno�ci w przepowiadanym s�owie. Nauczanie ostat-
niego Soboru, zawarte w Konstytucji o liturgii �wi�tej Sacrosanctum Concil-
lium (KL), g�osi, �e Chrystus „jest obecny w swoim s�owie, albowiem gdy 
w Ko�ciele czyta si� Pismo �wi�te, wówczas on sam mówi” (KL 7). Frag-

                        
1 T. J a k l e w i c z. Misyjna rewolucja papie�a. http://gosc.pl/doc/1793999.Misyjna-rewolucja-
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ment ten nie mówi wprawdzie wprost o obecno�ci Chrystusa w s�owie obja�-
nianym przez Ko�ció�, jednak z kontekstu wynika, �e wspomniana obecno�	 
zbawcza Chrystusa odnosi si� zarówno do biblijnego s�owa czytanego, t�u-
maczonego, jak i g�oszonego. Sobór bowiem, domagaj�c si� od kaznodzie-
jów czerpania z istotnych �róde�, jakimi s� Pismo �wi�te i liturgia, nazywa 
przepowiadanie zwiastowaniem „przedziwnych dzie� Bo�ych w dziejach Ob-
jawienia, czyli w misterium Chrystusowym, które zawsze jest w nas obecne 
i dzia�a, zawsze w obrz�dach liturgicznych” (KL 35, 2). Na mo�liwo�	 spot-
kania Chrystusa podczas s�uchania s�owa Bo�ego wskazuje równie� Kate-
chizm Ko�cio�a Katolickiego (KKK). Spotkanie to dokonuje si� dzi�ki po-
mocy Ducha �wi�tego, który „udziela czytaj�cym i s�uchaj�cym duchowego 
zrozumienia s�owa Bo�ego, wed�ug dyspozycji ich serca. Przez s�owa, czyn-
no�ci i znaki, które stanowi� osnow� celebracji, Duch �wi�ty kszta�tuje �y-
wy zwi�zek wiernych i szafarzy z Chrystusem – S�owem i Obrazem Boga, 
by mogli w��czy	 w swoje �ycie sens tego, co s�ysz�, co kontempluj� i wy-
pe�niaj� w celebracji” (KKK 1101). Homilia jest aktem liturgicznym i jako 
taka „nie tylko przypomina wydarzenia, które dokona�y naszego zbawienia, 
ale aktualizuje je i uobecnia” (KKK 1104). 

Jeszcze pe�niej prawd� o Bo�ej obecno�ci w przepowiadanym s�owie 
przypomina trzecie wydanie Ogólnego wprowadzenia do Msza�u rzymskiego 
(NOWMR) z 2002 r.: „Gdy w Ko�ciele czyta si� Pismo �wi�te, sam Bóg 
przemawia do swego ludu, a Chrystus, obecny w swoim s�owie, zwiastuje 
Ewangeli�. Dlatego wszyscy winni z szacunkiem s�ucha	 czyta
 s�owa 
Bo�ego, które s� najwa�niejszym elementem liturgii. Chocia� bowiem s�owo 
Bo�e zawarte w czytaniach Pisma �wi�tego zwraca si� do wszystkich ludzi 
ka�dego czasu i jest dla nich zrozumia�e, jego pe�niejsze rozumienie i sku-
teczno�	 pog��biaj� si� dzi�ki �ywemu wyk�adowi, czyli homilii, która jest 
cz��ci� czynno�ci liturgicznej” (NOWMR 29). Kolejny raz prawda o Bo�ej 
obecno�ci w przepowiadaniu homilijnym zosta�a wyra�ona w 56. punkcie 
adhortacji apostolskiej o s�owie Bo�ym w �yciu i misji Ko�cio�a Verbum 
Domini (VD) z 2010 r.. Papie� Benedykt XVI zaznacza, �e „g�oszenie s�owa 
Bo�ego podczas celebracji poci�ga za sob� uznanie, �e sam Chrystus jest 
obecny i mówi do nas, aby�my Go przyj�li […]. Chrystus, rzeczywi�cie 
obecny pod postaciami chleba i wina, w analogiczny sposób jest obecny 
w S�owie g�oszonym w liturgii” (VD 56). 

Z przytoczonych orzecze
 Urz�du Nauczycielskiego Ko�cio�a wynika za-
tem, �e homilia nie jest tylko informacj� o Jezusie Chrystusie, lecz przede 
wszystkim proklamacj� Jego obecno�ci po�ród uczestników liturgii. Z nauki 
o obecno�ci Chrystusa w przepowiadaniu Ko�cio�a wynika, „i� kaznodziej-
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stwo jest w istocie swej wydarzeniem zbawczym, w którym spotykaj� si� 
dwie g�ówne osoby: Bóg w swoim twórczym s�owie oraz cz�owiek zdolny do 
wolnego i �wiadomego przyj�cia Bo�ego s�owa”2. W celebracji liturgicznej 
s�owo Bo�e g�osi „sakramentalnie obecny i dzia�aj�cy Chrystus. Czytanie 
s�owa Bo�ego staje si� jego celebracj�, która zawsze po��czona jest z aktem 
i wyznaniem wiary. Wszystko to dzieje si� za przyczyn� Ducha �wi�tego, 
który umo�liwia w�a�ciw� egzegez�, celebracj� s�owa oraz o�ywienie wiary 
w sercach ludzkich. Celebracja za spraw� homilii dokonuje egzegezy egzy-
stencjalnej i eklezjalnej, czyli wiernej Chrystusowi i tradycji Ko�cio�a, a jej 
autorem jest Duch �wi�ty”3. 

Papie� Franciszek wskazuje, �e „homilia jest podj�ciem ju� podj�tego 
dialogu Pana ze swoim ludem” (EG 137). W analizowanej adhortacji s�owo 
„dialog” wyst�puje 57 razy, najcz��ciej, bo a� 13 razy, w punktach odnosz�-
cych si� do homilii. Dialog, zdaniem Franciszka, jest „czym� znacznie wi�-
cej ni� przekazywaniem prawdy. Realizuje si� dzi�ki przyjemno�ci rozma-
wiania i dzi�ki konkretnemu dobru przekazywanemu mi�dzy tymi, którzy si� 
kochaj� za po�rednictwem s�ów. Jest dobrem, które nie polega na rzeczach, 
ale istnieje w samych osobach daj�cych si� nawzajem w dialogu” (EG 142). 
Dalej wskazuje na bardzo trudne zadanie kaznodziei, który ma „misj� zjedno-
czenia kochaj�cych si� serc: serca Pana i serc Jego ludu. Dialog mi�dzy Bo-
giem a Jego ludem jeszcze bardziej umacnia przymierze mi�dzy nimi oraz 
pog��bia wi�� mi�o�ci. W czasie homilii serca wiernych milkn� i pozwalaj�, 
�eby On mówi�. Pan i Jego lud na tysi�c sposobów rozmawiaj� ze sob� bez-
po�rednio, bez po�redników. Jednak�e podczas homilii chc�, by kto� sta� si� 
narz�dziem i wyrazi� uczucia w taki sposób, aby nast�pnie ka�dy móg� 

                        
2 A. L e w e k. Funkcja kerygmatyczna Ko�cio�a w �wietle Vaticanum II. Istota i zadania. 

T. 1-2. Warszawa: ATK 1984 s. 95. 
3 B. M i g u t. Relacja s�owo-sakrament jej konsekwencje dla celebracji liturgicznej. W: Om-

nia transeunt – Caritas Manet. Ksi�ga Jubileuszowa dedykowana Ksi�dzu Profesorowi W�adys�a-
wowi G�owie w siedemdziesi�t� rocznic� urodzin. Red. H. S�otwi
ska, L. Pintal, M. Wyrostkie-
wicz. Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna 2012 s. 253-254. Ks. Leszek 
Kuc wskazuje na uzupe�niaj�ce si� obecno�ci Chrystusa w Jego s�owie i w Eucharystii: „Bóg 
obecny jest w swoim s�owie. Bezp�odne by�oby pytanie: bardziej czy mniej jest obecny ni� w Eu-
charystii? Nie ilo�ciowe ró�nice wchodz� tu w gr�. Po prostu jest obecny inaczej. Czy obecny 
jest rzeczywi�cie? Tak, rzeczywi�cie. Znak, sposób przejawiania si� tej obecno�ci jest tutaj inny 
ni� w Eucharystii, inny ni� gdy mówimy o obecno�ci Chrystusa w ca�ym Ko�ciele. Inaczej 
oddzia�uje na nas Jego obecno�	 pod postaciami eucharystycznymi, inaczej w s�owie, a jeszcze 
inaczej w drugim cz�owieku, w nas wszystkich zgromadzonych w Jego imi�. Jest to ten sam 
Jezus Chrystus wielorako obecny w�ród nas. To nie s� obecno�ci wykluczaj�ce si� wzajemnie 
i przeciwne, one si� nawzajem uzupe�niaj�” (L. K u c. Krótki traktat o teologii komunikacji. Lesz-
no ko�o B�onia: Wydawnictwo Lumen 1997 s. 207-208). 
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dokona	 wyboru, jak kontynuowa	 rozmow�. S�owo jest istotnie po�redni-
kiem i wymaga nie tylko dwóch prowadz�cych dialog, ale tak�e kaznodziei, 
który je przedstawi jako takie, przekonany, �e «nie g�osimy [...] siebie 
samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako s�ugi wasze przez 
Jezusa» (2 Kor 4, 5)” (EG 143). 

Mszalna liturgia s�owa jest miejscem i sposobem zbawczego dialogu Bo-
ga z Jego ludem. Moc przepowiadanego w liturgii s�owa dociera, dzi�ki wie-
rze s�uchaczy, do najg��bszych rejonów serca cz�owieka, w my�l pouczenia 
natchnionego autora, �e „�ywe bowiem jest s�owo Bo�e, skuteczne i ostrzej-
sze ni� wszelki miecz obosieczny, przenikaj�ce a� do rozdzielenia duszy 
i ducha, stawów i szpiku, zdolne os�dzi	 pragnienia i my�li serca” (Hbr 4, 
12)4. Na konieczno�	 dialogu w g�oszeniu s�owa Bo�ego wskazywa� m.in. 
papie� Pawe� VI w adhortacji apostolskiej o ewangelizacji w �wiecie wspó�-
czesnym Evangelii nuntiandi (EN) z 1975 r. Zastosowanie dialogu w g�osze-
niu s�owa Bo�ego ma wspó�cze�nie du�e znaczenie i nie mo�na go zast�pi	 
�adnym innym sposobem przekazywania my�li. Dialog, który nale�y rozu-
mie	 jako sposób wype�niania obowi�zku apostolskiego i narz�dzie jedno-
czenia umys�ów, powinien odznacza	 si� jasno�ci�, �agodno�ci�, zaufaniem 
i roztropno�ci� (EN 81-90). O strukturze dialogowej kaznodziejstwa mo�na 
mówi	 wtedy, kiedy g�oszenie s�owa Bo�ego jest elementem procesu komu-
nikacji dwustronnej, dialogu w Ko�ciele, b�d�cego przed�u�eniem i aktuali-
zacj� rozmowy Boga z cz�owiekiem w Chrystusie. Homilia jest dialogiem, 
kiedy stanowi wynik s�uchania innych ludzi i otwierania serca na ró�ne po-
trzeby ludzkie w duchu mi�o�ci. Postawa dialogu kaznodziei ze s�uchaczami 
ujawnia si� m.in. w formalnej stronie wypowiedzi, a jej przejawami b�d�: 
mówienie z pami�ci, zachowywanie kontaktu wzrokowego ze s�uchaczami, 
konwersacyjny ton oraz odpowiedni j�zyk wypowiedzi. Brak dialogu ze s�u-
chaczami prowadzi do postawy autorytarnej, paternalistycznej5. 

 
  

2. MISTAGOGICZNA FUNKCJA HOMILII 
 

Przepowiadanie homilijne, zwane te� liturgicznym lub mistagogicznym, 
polega na wprowadzaniu wierz�cych w chrze�cija
skie tajemnice ukryte pod 

                        
4 Zob. B. N a d o l s k i. Ambona. Historia, znaczenie, symbolika. Kraków: Wydawnictwo Pet-

rus 2008 s. 14-16; K. M a t w i e j u k. Uczestnictwo w celebracji Eucharystii. W: Omnia transeunt 
s. 228-229.  

5 Zob. G. S i w e k. Powrót do dialogu. „Biblioteka Kaznodziejska” 2004 z. 148 s. 6-8. 
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os�on� znaków liturgicznych. Przepowiadanie mistagogiczne ma na celu 
ukazanie obecno�ci i dzia�ania Chrystusa w liturgii i doprowadzenie do zjed-
noczenia z Nim. Przepowiadanie to na�wietla ukryte rzeczywisto�ci przez 
szersze powi�zanie z tekstami liturgicznymi, wyja�nia zbawczy sens znaków 
liturgicznych, doprowadza do centrum tajemnicy kultu i wprowadza w tajem-
nice zbawczego dzia�ania sakramentów6.  

Papie� Franciszek, omawiaj�c zagadnienie homilii, nie u�ywa bezpo�-
rednio poj�cia „mistagogia”. W 166 punkcie analizowanej adhortacji, anali-
zuj�c problematyk� katechezy kerygmatycznej i mistagogicznej, wspomina 
o inicjacji mistagogicznej, która, zdaniem papie�a, „oznacza zasadniczo dwie 
rzeczy: niezb�dn� progresywno�	 do�wiadczenia formacyjnego, w którym 
uczestniczy ca�a wspólnota, oraz dowarto�ciowanie liturgicznych znaków 
inicjacji chrze�cija
skiej” (EG 166). Jednocze�nie zauwa�a, �e „wiele pod-
r�czników i programów nie uwzgl�dni�o jeszcze konieczno�ci odnowy mis-
tagogicznej, która mog�aby przyj�	 ró�ne formy, zgodnie z rozeznaniem 
ka�dej ze wspólnot wychowawczych” (EG 166). Odwo�anie do mistagogicz-
nej funkcji homilii mo�na jednak odnale�	 w zdaniu; „Ten sam [liturgiczny] 
kontekst domaga si�, aby przepowiadanie ukierunkowa�o zgromadzenie, a tak-
�e kaznodziej�, ku komunii z Chrystusem w Eucharystii przemieniaj�cej �y-
cie” (EG 138). Homilia, wyja�niaj�c celebrowane misteria, ma na celu uzdat-
nienie wiernych do dostrze�enia Boga dzia�aj�cego. Znaki sakramentalne 
stanowi� widzialn� stron� zbawczych dziejów i s� uchwytnym elementem 
misterium Jezusa Chrystusa. Homilia ma u�wiadomi	 szczególnie to, �e w Eu-
charystii spotykamy dzia�aj�cego Chrystusa. Homilia, wtajemniczaj�c wier-
nych w sakramenty, przygotowuje i budzi pragnienie ich przyj�cia poprzez 
duchowe usposobienie cz�owieka oraz otwarcie go na zbawcze dzia�anie 
Chrystusa. Wyja�niaj�c sens sakramentu Eucharystii i wskazuj�c na zobo-
wi�zania wyp�ywaj�ce z jego przyj�cia, przed�u�a dzia�anie Eucharystii w co-
dziennym �yciu. Homilia wtajemnicza w liturgi� i ma w jej sprawowaniu 
swoje dope�nienie. Dope�nienie to winno by	 pomocne w przemianie egzy-
stencjalnej uczestników liturgii. W czasie liturgicznego spotkania dochodzi 
do g�osu Ewangelia, w której Bóg nawiedza wiernych w swoim s�owie. Wy-
ja�nianie tekstu natchnionego nie mo�e by	 jedynym sposobem przepowia-
dania, je�li homilia ma spe�nia	 wymogi stawiane jej przez nauczanie po-
soborowe. Powinna ona tak�e pe�ni	 funkcj� inicjacji w sprawowane miste-
rium aktualnie zachodz�ce. Homilia podejmuje równie� prób� wzmocnienia 

                        
6 Zob. L. S z e w c z y k. Odnowa przepowiadania s�owa Bo�ego w (archi)diecezji katowickiej 

po Soborze Watyka�skim II. Studium homiletyczne. Katowice: Ksi�garnia �w. Jacka 2009 s. 202. 
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prze�ycia, jak i zaanga�owania w wierze. Doprowadza wiernych do pe�niej-
szego do�wiadczenia tajemnicy, w której uczestnicz�7. 

Zdaniem Scotta Hahna g��bsze do�wiadczenie Boga obecnego w widzial-
nych znakach realizuje si� w homilii nie tyle poprzez wyja�nianie, ale bar-
dziej przez ods�anianie, objawianie nie tylko znaków (obrz�dów), lecz tak�e 
rzeczywisto�ci, do której si� one odnosz� i któr� przedstawiaj�. Dokonuje 
tego sam Jezus Chrystus8. Mistagogiczna funkcja homilii przyczynia si� do 
ukazania, jak w liturgii historyczne wydarzenia zbawcze, opisane w prokla-
mowanym s�owie Bo�ym, o�ywaj� na nowo za spraw� Ducha �wi�tego i sta-
j� si� dost�pne dla jej uczestników9. Mistagogiczna funkcja homilii nie 
polega zatem tylko na po��czeniu s�owa Bo�ego z wydarzeniem sakramen-
talnym. W homilii powinna zachodzi	 komunikacja mi�dzy trzema elemen-
tami: s�owem Bo�ym, sakramentem i �yciem wiernych, a s�uchacze powinni 
u�wiadomi	 sobie, �e Chrystus obecny w proklamowanym s�owie Bo�ym 
i liturgii dzia�a równie� w ich �yciu w taki sam zbawczy sposób. Wierni zo-
staj� w ten sposób wprowadzeni w histori� zbawienia, która dokonuje si� 
równie� w ich �yciu10. 

 
  

3. HOMILIA JAKO ELEMENT INTEGRUJ�CY 
CELEBRACJ LITURGICZN� 

 
W 138. punkcie adhortacji Evangelii gaudium papie� Franciszek odnosi 

si� bezpo�rednio do czasu trwania homilii, która powinna wzbudza	 zapa� 
i nadawa	 sens celebracji liturgicznej. Homilia, która ró�ni si� znacznie od 
spektakli rozrywkowych i nie kieruje si� logik� przekazów medialnych, 
powinna by	 krótka i nie mo�e przyjmowa	 formy konferencji, wyk�adu lub 
lekcji. Wspó�cze�ni s�uchacze s�owa Bo�ego oczekuj� krótkich homilii i ka-
za
. Wynika to z przesytu s�owa mówionego i zmiany tempa ludzkiego �y-
cia. Niezadowolenie s�uchaczy mog� budzi	 kazania i homilie zbyt krótkie, 
w czasie których kaznodzieja (homilista) nie przeka�e �adnej nowej, o�yw-

                        
7 Zob. H. S i m o n. Homilia jako integralny element Eucharystii. „Wspó�czesna Ambona” 

15 :1987 z. 3 s. 116. 
8 Zob. S. H a h n. Moc s�owa w liturgii. T�. P. Blumczy
ski. Kraków: Wydawnictwo Salwator 

2005 s. 162-163. Za: W. P r z y c z y n a. Homilia pi��dziesi�t lat po Soborze Watyka�skim II. 
Kraków: Wydawnictwo M 2013 s. 109.  

9 Zob. P r z y c z y n a. Homilia pi��dziesi�t lat po Soborze s. 110.  
10 Zob. S. D y k. Mistagogiczna funkcja i natura homilii. „Przegl�d Homiletyczny” 11:2007 

s. 106. 
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czej tre�ci. Cz��ciej jednak dochodzi do sytuacji, kiedy kaznodzieja prze-
kracza zalecany przez teoretyków kaznodziejstwa czas trwania niedzielnych 
homilii (obecnie to 8-12 minut). Wspó�czesny g�osiciel s�owa Bo�ego, skra-
caj�c swoje homilie i kazania, powinien po�o�y	 wi�kszy nacisk na zwi�k-
szenie merytorycznej zawarto�ci swojego przepowiadania, tak by s�uchacze, 
s�uchaj�c krótszej formy wypowiedzi, zyskiwali na jako�ci11. Papie� Fran-
ciszek zaznacza, �e zbyt d�uga homilia mo�e zniszczy	 „dwie charakte-
rystyczne cechy celebracji liturgicznej: harmoni� mi�dzy jej cz��ciami oraz 
jej rytm” (EG 138). Z powy�szego zdania wynika, �e homilia powinna 
wspiera	 harmoni� dwóch cz��ci celebracji eucharystycznej, powinna te 
cz��ci integrowa	. 

Celebracja eucharystyczna sk�ada si� z dwóch zasadniczych cz��ci: litur-
gii s�owa i liturgii eucharystycznej, które tak �ci�le si� ze sob� wi���, �e 
stanowi� jeden akt kultu (KL 56). Homilia nast�puj�ca po czytaniach biblij-
nych, a przed liturgi� eucharystyczn� jedno�	 t� uwydatnia i podkre�la12. Na 
t� jedno�	 trafnie wskazuje Katechizm Ko�cio�a Katolickiego: „Celebracja 
sakramentalna jest spotkaniem dzieci Bo�ych z Ojcem w Chrystusie i Duchu 
�wi�tym; spotkanie to wyra�a si� jako dialog przez czynno�ci i s�owa. Z pew-
no�ci� same czynno�ci symboliczne maj� ju� jak�� wymow�. S�owo Bo�e 
oraz odpowied� wiary powinny jednak towarzyszy	 im i o�ywia	 je, by ziar-
no Królestwa wyda�o owoc na dobrej ziemi. Czynno�ci liturgiczne oznaczaj� 
to, co wyra�a s�owo Bo�e: bezinteresown� inicjatyw� Boga, a zarazem odpo-
wied� wiary Jego ludu” (KKK 1153). Liturgia s�owa, której homilia jest 
cz��ci�, jest nie tylko chronologicznie pierwszym aktem dwucz��ciowej 
celebracji i tylko pouczeniem i przygotowaniem do sprawowania misterium, 
ale jest „urzeczywistnieniem zbawczego misterium, w którym Bóg ods�ania 
swój zamys� zbawienia (w czytaniach ze Starego i Nowego Testamentu), aby 
pobudzi	 Ko�ció� do radosnej wdzi�czno�ci i do dialogu z Bogiem”13. Zda-
niem Henryka S�awi
skiego „jedno�	 aktu liturgicznego, jakim jest Msza 
�wi�ta, ma swe podstawy w obecno�ci i dzia�aniu Chrystusa oraz w wierze 
uczestników rodz�cej si� i podtrzymywanej przez s�uchanie s�owa Bo�ego, 
a niezb�dnej do owocnego uczestnictwa w sakramentalnych obrz�dach”14. 
                        

11 Zob. S z e w c z y k. Odnowa przepowiadania s�owa Bo�ego s. 249-250; K. P a n u �. Ani d�u-
gie, ani krótkie, lecz w sam raz! Przymiot brevitas w kazaniu. „Przegl�d Homiletyczny” 8:2004 s. 150. 

12 Zob. P r z y c z y n a. Homilia pi��dziesi�t lat po Soborze s. 112-113. 
13 S. C z e r w i k. Przepowiadanie Bo�ego s�owa jako akt liturgiczny. W: Liturgia i przepo-

wiadanie. Red. W. Przyczyna. Kraków: Wydawnictwo M 2010 s. 236. 
14 H. S � a w i 
 s k i. Liturgia s�owa i liturgia eucharystyczna jako jeden akt liturgiczny. „Prze-

gl�d Homiletyczny” 11:2007 s. 26. 



EVANGELII GAUDIUM O HOMILII JAKO CZ�CI LITURGII 29 

Ten sam bowiem Chrystus jest obecny i dzia�a moc� Ducha �wi�tego w litur-
gii s�owa i liturgii eucharystycznej. Przemawia On do uczestników liturgii 
przez s�owo Bo�e proklamowane i wyja�niane w homilii, a nast�pnie prze-
mienia chleb i wino w swoje Cia�o i Krew, aktualizuj�c tym samym Paschal-
ne Misterium. Jedno�	 celebracji eucharystycznej wynika równie� z faktu, �e 
liturgia s�owa, jak i liturgia eucharystyczna w równej mierze maj� charakter 
u�wi�caj�cy i kultyczny. W celebracji Mszy �wi�tej nurty te wi��� si�, prze-
nikaj� wzajemnie i warunkuj�. Proklamowane s�owo Bo�e, wyja�niane na-
st�pnie w homilii, wzywa do nawrócenia i wiary (zasadniczy moment nurtu 
u�wi�caj�cego), a ofiara Chrystusa, która jest zarazem ofiar� Ko�cio�a, jest 
wyrazem ca�kowitego i publicznego kultu (zasadniczy moment nurtu kul-
tycznego)15. Jedno�	 celebracji eucharystycznej wynika równie� z wiary uczest-
ników liturgii, wiary niezb�dnej do owocnego udzia�u w celebracji, a pod-
trzymywanej przez s�uchanie s�owa Bo�ego.  

Papie� Franciszek przestrzega kaznodziejów przed g�oszeniem zbyt d�u-
gich homilii, bo wprawdzie „kaznodzieja mo�e by	 zdolny do utrzymania 
�ywego zainteresowania ludzi przez godzin�, ale wtedy jego s�owo staje si� 
wa�niejsze od celebracji wiary” (EG 138). To w�a�nie z jedno�ci liturgii s�o-
wa i liturgii eucharystycznej wynika konieczno�	 zachowania odpowiednich 
proporcji czasowych, gdy� ich brak móg�by „prowadzi	 do asymetrycznego 
traktowania s�owa i obrz�du”16. S�owo kaznodziei nie mo�e zajmowa	 „nad-
miernego czasu, aby Pan b�yszcza� bardziej ni� szafarz” (EG 183). W homi-
lijnym przekazie s�owa Bo�ego najwa�niejsza jest tre�	, strona formalna 
wypowiedzi za� powinna tej tre�ci s�u�y	. Przesadna dba�o�	 o elementy for-
malne wypowiedzi przy jednoczesnym zaniedbywaniu jej tre�ci, przesadnie 
d�ugie homilie mog� przyczyni	 si� do przyj�cia postawy „zabawiacza”, któ-
ry skupia uwag� s�uchaczy na sobie, a nie na Bogu17. 

 
  

                        
15 Zob. S. C z e r w i k. Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii �wi�tej. W: Sobór Watyka�ski II. 

Konstytucje, dekrety, deklaracje. Pozna
: Pallottinum 2002 s. 37-38; S � a w i 
 s k i. Liturgia 
s�owa i liturgia eucharystyczna s. 26-28. 

16 S � a w i 
 s k i. Liturgia s�owa i liturgia eucharystyczna s. 26-29. 
17 Ta tendencja cechuje wspó�czesne media, zdominowane przez zabaw� – tam wszystko 

musi by	 zabawne i sensacyjne. Media przyzwyczai�y wspó�czesnych odbiorców do takiego po-
strzegania rzeczywisto�ci, �e to, co nie jest zabawne i atrakcyjne, jest bezwarto�ciowe. Ksi��a, 
id�c za lansowanymi przez media tendencjami, u�ywaj� niekiedy �rodków, które czyni� ich atrak-
cyjnymi. Zob. J. K o w a l s k i. Siedem grzechów g�ównych. „W Drodze” 43:2009 nr 6 s. 30. 
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4. HOMILIA JAKO CZ�� OFIARY PRZEKAZYWANEJ OJCU 
I PO�REDNICTWO �ASKI 

 
W 138 punkcie adhortacji Evangelii gaudium papie� Franciszek zaznacza: 

„Gdy przepowiadanie urzeczywistnia si� w kontek�cie liturgii, jest w��czone 
jako cz��	 ofiary przekazywanej Ojcu i jako po�rednictwo �aski, któr� Chry-
stus rozlewa w celebracji” (EG 138). Jest to wskazanie na kultyczny i u�wi�-
caj�cy charakter celebracji eucharystycznej. Katechizm Ko�cio�a Katolickie-
go w cz��ci, w której mowa jest o celebracji misterium chrze�cija
skiego, 
przypomina, �e zgromadzenie wiernych powinno przygotowa	 si� na spotka-
nie ze swoim Panem po to, by by	 „ludem dobrze usposobionym. To przy-
gotowanie serc jest wspólnym dzie�em Ducha �wi�tego i zgromadzenia, 
a szczególnie pe�ni�cych funkcje wynikaj�ce ze �wi�ce
. �aska Ducha �wi�-
tego zmierza do wzbudzenia wiary, nawrócenia serca i przylgni�cia do woli 
Ojca. Te dyspozycje s� podstaw� do przyj�cia innych �ask ofiarowanych 
w samej celebracji oraz owoców nowego �ycia, jakie ma ono nast�pnie wy-
da	” (KKK 1098). Wed�ug Konstytucji o �wi�tej liturgii Sacrosanctum Con-
cilium to w�a�nie w liturgii, a zw�aszcza za� w ofierze eucharystycznej, „do-
konuje si� dzie�o naszego odkupienia” (KL 2); jest ona nie tylko szczytem, 
do którego zmierza ca�a dzia�alno�	 Ko�cio�a, ale zarazem „�ród�em, z któ-
rego wyp�ywa ca�a jego moc” (KL 10); z niej, „a zw�aszcza z Eucharystii 
jako ze �ród�a, sp�ywa na nas �aska i z najwi�ksz� skuteczno�ci� dokonuje 
si� to u�wi�cenie ludzi w Chrystusie i uwielbienie Boga, do którego, jako do 
celu, zmierzaj� wszystkich inne dzia�ania Ko�cio�a” (KL 10). W liturgii 
urzeczywistnienia si� „u�wi�cenie cz�owieka, a mistyczne Cia�o Jezusa 
Chrystusa, to jest G�owa ze swymi cz�onkami, wykonuje ca�kowity kult pub-
liczny” (KL 7). Dzia�anie Boga w liturgii ma charakter u�wi�caj�cy, a cz�o-
wiek i Ko�ció� dokonuje w niej czynno�ci kultycznej. Kult ten jest odpowie-
dzi� na Bo�e dzia�anie dla dobra cz�owieka. Ta odpowied� ma charakter 
uwielbienia Boga za Jego dobro	 i wielko�	 oraz za Jego dzia�anie zbawia-
j�ce, zw�aszcza za dzie�o Paschy Jezusa Chrystusa. Wyrazem kultu jest 
przede wszystkim modlitwa i ofiara. Jest to Ofiara Jezusa Chrystusa po��-
czona z ofiar� ka�dego chrze�cijanina18. Nurt zst�puj�cy (u�wi�caj�cy), jak 
i nurt wst�puj�cy (kultyczny) s� dwoma sposobami patrzenia na Bosko-
-ludzki dialog, jaki dokonuje si� w liturgii i poprzez liturgi�. Jedno�	 obu 
nurtów gwarantowana jest udzia�em w jednym misterium Chrystusa. Bóg 
zawsze wychodzi pierwszy z inicjatyw� (zbawia) i prowokuje ludzk� odpo-

                        
18 Zob. A.J. Z n a k. Fundamentalne rzeczywisto�ci liturgii. Ole�nica: Signum 1992 s. 42-43. 
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wied�, czyli zbawienie pobudza do kultycznego uwielbienia19. Nurt u�wi�-
caj�cy i nurt kultyczny wi��� si�, przenikaj� wzajemnie i warunkuj�, co jest 
szczególnie widoczne w celebracji Mszy �wi�tej: s�owo Bo�e wzywaj�ce do 
nawrócenia i wiary – zasadniczy moment nurtu u�wi�caj�cego (soterio-
logicznego) i ofiara Chrystusa, b�d�ca zarazem ofiar� Ko�cio�a – zasadniczy 
moment nurtu kultycznego (latreutycznego)20. Przed Soborem Watyka
skim II 
przepowiadanie, nawet to w ramach liturgii, nie by�o postrzegane jako akt 
liturgiczny. Liturgia stanowi�a okazj� do wyg�oszenia kazania21. Ostatni So-
bór na nowo w��czy� g�oszenie s�owa Bo�ego w czynno�	 liturgiczn� i wy-
szed� poza okre�lenie pos�ugi kap�a
skiej jako szafarstwa Ofiary euchary-
stycznej, przypominaj�c, �e kap�an jest przede wszystkim przeznaczony do 
g�oszenia s�owa Bo�ego. Przepowiadanie homilijne stanowi integraln� cz��	 
liturgii i jest zarazem czynno�ci� u�wi�caj�c� i kultyczn�. W liturgii, a za-
tem tak�e w homilii, Bóg przemawia do swego ludu (KL 33). G�osz�c homi-
li�, kap�an sprawuje liturgi�, sama za� homilia jako akt liturgiczny jest czyn-
no�ci� u�wi�caj�c� cz�owieka, gdy� Bóg udziela si� w niej cz�owiekowi i wzy-
wa jednocze�nie do wewn�trznej przemiany. Homilia jest równie� czynno-
�ci� kultyczn�, gdy� zwiastowanie s�owa Bo�ego kieruje cz�owieka do odda-
nia si� Bogu w wierze i mi�o�ci oraz uzdatnia go do postawy ofiary z siebie 
dla Boga. Homilia, b�d�ca cz��ci� liturgii, powinna równie� przyczynia	 si� 
do uwielbienia i oddania Bogu chwa�y22.  

Homilia jest czynno�ci� u�wi�caj�c�, gdy� Bóg w swoim s�owie udziela 
si� cz�owiekowi i w tym�e s�owie wzywa go do wewn�trznej przemiany. 
Homilia, oparta na s�owie biblijnym, jest wydarzeniem zbawczym, które 
uobecnia g�oszone tre�ci oraz w��cza s�uchaczy w dokonuj�ce si� w homilii 
wydarzenie zbawcze. W homilii, podobnie jak w kerygmie biblijnej, chodzi 
o zbawcze spotkanie z osob� Chrystusa na kanwie zwiastowanego s�owa Bo-
�ego. Zadaniem homilii jest umacnianie wiary, by przekonuj�co g�osi	 Jezu-
sa Chrystusa przynosz�cego zbawienie. Nurt u�wi�cania w przepowiadaniu 
homilijnym mo�na dostrzec tak�e w fakcie budowania Ko�cio�a poprzez g�o-
                        

19 Zob. K. F i l i p o w i c z. Liturgia jako zbawczy dialog i �wi�ta wymiana. „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 24:2011 nr 1 s. 136. 

20 Zob. S. C z e r w i k. Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii �wi�tej s. 37-38; G. S i w e k. 
Zbawcza skuteczno�� liturgicznego przepowiadania. W: Liturgia i przepowiadanie. Red. W. Przy-
czyna. Kraków: Wydawnictwo M  2010 s. 253-255. 

21 Zob. L. B e a u d u i n. Modlitwa Ko�cio�a. T�. S. Koperek. Kraków: Polskie Towarzystwo 
Teologiczne 1987 s. 170. 

22 Zob. H. S i m o n. Niedziela jako dzie� s�owa Bo�ego. „Studia Liturgiczno-Pastoralne” 
2 :1994 s. 146-153; A. S c h w a r z. Jak pracowa� nad kazaniem. T�. S. Kawecki. Warszawa: 
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1993 s. 112. 
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szenie s�owa Bo�ego. „Ko�ció� nigdy nie zaprzestawa� zbiera	 si� na od-
prawianie paschalnego misterium, czytaj�c to, „co by�o o Nim we wszyst-
kich pismach (�k 24,27)” (KL 6). Nie ma Ko�cio�a, dwóch lub trzech zebra-
nych w Imi� Pa
skie, bez przepowiadania s�owa Bo�ego23. „Lud Bo�y jedno-
czy si� przez S�owo Boga �ywego, wymagane z ca�� s�uszno�ci� z ust kap�a-
nów” (DK 4). Homilia pe�ni tak�e istotn� rol� w duchowym usposabianiu 
cz�owieka na spotkanie z Chrystusem i otwiera na Jego zbawcze dzia�anie. 
Jej rola polega tak�e na budzeniu pragnienia spotkania si� z Chrystusem 
w sakramentach.  

W przepowiadaniu homilijnym dokonuje si� ofiara ca�ego Ko�cio�a oraz 
ka�dego pojedynczego uczestnika liturgii. Jest to „wspó�ofiara” dokonywana 
razem z Chrystusem. W homilii g�osiciel ma zadanie ukazania wymaga
, 
które Bóg stawia cz�owiekowi. Bóg wzywa cz�owieka do wspó�pracy, która 
„w duchu pos�usze
stwa i mi�o�ci do Boga i braci jest przecie� istot� ducho-
wej ofiary, do której wszyscy chrze�cijanie s� wezwani na mocy chrztu (por. 
Rz 12, l n.; 1 P 2, 5. 9). Chrystus staje si� bowiem przez swoj� ofiar� przy-
czyn� wiecznego zbawienia tylko dla tych, którzy s� Mu pos�uszni […]. 
Szko�� tego pos�usze
stwa jest i homilia i eucharystyczna anamneza24. 

 
* 
 

Jak ju� powiedziano, adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nazywana 
cz�sto programowym dokumentem pontyfikatu papie�a Franciszka, omawia 
wiele tematów. Jednym z dominuj�cych jest kaznodziejskie przepowiadanie 
s�owa Bo�ego. Papie� Franciszek w tym „wyk�adzie homiletycznym” dwa 
punkty po�wi�ca liturgicznemu kontekstowi homilii (EG 137 i EG 138). 
Dostrzega �yw� obecno�	 Boga w przepowiadaniu homilijnym oraz mista-
gogiczn� funkcj� tego przepowiadania. Przypomina prawd� o integruj�cej 
roli homilii w celebracji liturgicznej oraz dostrzega w homilii cz��	 ofiary 
przekazywanej Ojcu i po�rednictwo �aski. Przypomnienie tych tre�ci stanowi 
du�� warto�	 analizowanej adhortacji. 

 
 
 

                        
23 Zob. L. K u c. Przepowiadanie, zbawienie, Ko�ció�. „Wspó�czesna Ambona” 13 :1985 z. 4 

s. 155-157. 
24 Zob. S. Czerwik. Przepowiadanie Bo�ego… , s. 239. 
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S t r e s z c z e n i e  

Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nazywana cz�sto programowym dokumentem pon-
tyfikatu papie�a Franciszka, omawia bardzo szeroki zakres tematów. Jednym z tematów dominu-
j�cych jest kaznodziejskie przepowiadanie s�owa Bo�ego. Wprawdzie papie� Franciszek w tym 
„wyk�adzie homiletycznym” omawia zagadnienia do�	 powszechnie znane, to jednak przypom-
nienie ich stanowi warto�	 sam� w sobie. Spo�ród 25 punktów adhortacji po�wi�conych homilii 
(EG 135-159), dwa (EG 137 i EG 138) odnosz� si� do jej kontekstu liturgicznego. Omówienie 
tych dwóch punktów adhortacji Evangelii gaudium oraz wydobycie z nich najwa�niejszego prze-
s�ania jest celem niniejszego opracowania. W opracowaniu omówione zosta�y zagadnienia: �ywa 
obecno�	 Boga w homilii, mistagogiczna funkcja homilii, homilia jako element integruj�cy celeb-
racj� liturgiczn� oraz homilia jako cz��	 ofiary przekazywanej Ojcu i po�rednictwo �aski. 
 
S�owa kluczowe: homilia, liturgia, Evangelii gaudium. 


