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TEKSTY BIBLIJNE £RÓDEM PRZEPOWIADANIA
SOWA BOEGO W LITURGII SAKRAMENTU WICE

Zasadnicz funkcj Ko cioa jest przepowiadanie sowa Boego (KK 25;
DB 12; DK 4; DM 1, 6, 9; EN 14; RM 20)1. Ko ció, bdc wiadomy
niezwykej roli przepowiadania, która wynika z nakazu Zaoyciela – Jezusa
Chrystusa, wyraonego sowami: „Id cie na cay wiat i go cie Ewangeli
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15), stara si we wszystkich czynno ciach
liturgicznych odda przepowiadaniu, a zwaszcza homilii nalene miejsce 2.
Katechizm Kocioa Katolickiego poucza, e „sakrament wice jest
sakramentem, dziki któremu posanie, powierzone przez Chrystusa Apostoom, nadal jest speniane w Ko ciele a do koca czasów. Jest to wic sakrament posugi apostolskiej. Obejmuje trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat” (KKK 1536). Przypomina take, e celebracja kadego z trzech stopni
sakramentu winna odbywa si z udziaem wiernych, zwykle w niedziel,
w katedrze, w sposób odpowiednio uroczysty oraz w ramach liturgii eucharystycznej (KKK 1572). Poniewa istnieje cisy zwizek midzy wiar a suchaniem sowa Boego: „std niezastpion rol w celebracji sakramentalnej
ma do odegrania czytanie Pisma witego i przepowiadanie homilijne”, a zatem „homilia jako wana cz celebracji sakramentu wice, jest obecna zarówno w wiceniach biskupich, jak i wiceniach prezbiterów i diakonów”3.
Ks. dr LESZEK PINTAL – adiunkt Katedry Homiletyki Fundamentalnej Instytutu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL; adres do korespondencji: ul. Radziszewskiego 7, 20-039
Lublin; e-mail: lpintal@kul.pl
1
W. B r o  s k i. Ksztacenie alumnów w wy szych seminariach duchownych w Polsce do posugi kaznodziejskiej we wspóczesnym wiecie. W: Kapan w posudze sowa Bo ego. Red.
L. Szewczyk, W.J. Szytka. Katowice Panewniki 2011 s. 46; por. W. P r z y c z y n a, G. S i w e k.
Metodologia teologii homiletycznej. W: Metodologia teologii praktycznej. Red. W. Przyczyna.
Kraków 2011 s. 70.
2
A. L e w e k. Aktualna sytuacja kaznodziejstwa. „Ateneum Kapaskie” 66 : 1974 s. 300.
3
W. G  o w a. Liturgia miejscem i ródem przepowiadania. Przemy l 1999 s. 126 i 130.
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W czasie Mszy witej przy udzielaniu wszystkich stopni sakramentu
wice, czytania biblijne mog by zaczerpnite w cao ci z liturgii danego
dnia lub z Obrzdów wice biskupa, prezbiterów i diakonów4. Mona take
skorzysta z Lekcjonarza Mszalnego5. Jak zostao przypomniane w Obrzdach wice , „niektóre fragmenty tej serii s przeznaczone raczej na szczególne okoliczno ci. Inne za mog by stosowane we wszystkich wiceniach. Zgodnie z tradycj liturgiczn, w Okresie Wielkanocnym nie czyta si
ksig Starego Testamentu, Ewangeli za czyta si wedug witego Jana” 6.
Bogata liturgia sowa, zaczerpnita z Obrzdów wice czy te Lekcjonarza
Mszalnego, staje si dla kaznodziei doskonaym materiaem do przygotowania homilii na liturgi sakramentu wice. Aby jednak tak si stao, kaznodzieja musi wa ciwie przepracowa teksty biblijne. Niniejsze opracowanie
jest podpowiedzi od strony homiletycznej (naukowej), jak naley to uczyni . To stanowi zasadniczy cel artykuu. Nie naley go wic traktowa jako
swego rodzaju podpowiedzi dla kaznodziei, ale – zgodnie z jego zaoeniem
– jako naukowe wprowadzenie do interpretacji tekstów liturgicznych.

I. CZYTANIA ZE STAREGO TESTAMENTU
£RÓDEM HOMILII7

 Pierwszym czytaniem, które znajduje si w Obrzdach wice , jest
fragment Ksigi Liczb, uywany przy wiceniu diakonów: Lb 3, 5-9 (Lewici maj su y kapanom).
Lewi by trzecim synem Jakuba (Rdz 29, 34). Gdy dokona si podzia
Ziemi Obiecanej, ci, którzy naleeli do pokolenia Lewiego, nie otrzymali
ziemi, poniewa zostali wybrani przez Boga, by suyli Jemu jako kapani (Joz
18, 7). Jedyn rol lewitów byo nie tylko skadanie ofiar, lecz take przekazywanie ludowi Boego Prawa i pilnowanie, aby byo ono przestrzegane8.
Lewici zatem peni funkcj suebn: „Lewici znajduj si w stosunku suebnym wobec Aarona jako kapana, ale jest to suba zaszczytna”9. Lewici
pomagali Aaronowi w penieniu jego zada, jak równie suyli caej spo4

Obrzdy wice biskupa, prezbiterów i diakonów. Katowice 1999 (dalej: O BPD).
Lekcjonarz Mszalny t. VII s. 103-130.
6
O BPD nr 346.
7
O BPD nr 347.
8
J.R. P o r t e r. Lewici. W: Encyklopedia Biblijna. Red. P.J. Achtemeir. Warszawa 1999 s. 669.
9
Ksiga Liczb. Oprac. S. ach. Pozna–Warszawa 1970 (dalej: KLb-ach) s. 76.
5
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eczno ci w obowizkach wzgldem Namiotu Spotkania: „Lewici byli pomocnikami kapanów i laików. Kapanom pomagali zwaszcza przy skadaniu
ofiar, a laików zastpowali zwaszcza w ich trosce o przybytek spotkania i jego sprzty potrzebne kapanom w penieniu funkcji rytualnych”10. Czytanie
z Ksigi Liczb moe nasuwa wniosek, e równie diakoni, wybrani spo ród
ludu Boego Nowego Testamentu, maj do spenienia okre lone zadania, które
wynikaj z przyjtych wice. Motyw wybrania do suby Ko cioowi moe
wic sta si jedn z my li przewodnich homilii w czasie wice diakonatu.
 Drug perykop z Ksigi Liczb jest czytanie przywoywane podczas
wicenia prezbiterów: Lb 11, 11b-12.14-17.24-25a (Dam im ducha, który
jest w tobie, i bd z tob d wiga ci ar ludu).
Mojesz skary si Bogu, e nie moe sam ponosi odpowiedzialno ci
za losy caego narodu. ali si, e nie znalaz aski u Boga, gdy Ten nie
przychodzi mu z pomoc, jak obieca pod Synajem. Skarg, skierowan do
Boga, Mojesz koczy osobist i gbok modlitw o szybk mier , by nie
musia wicej sucha szemrania przewrotnych Izraelitów. Pro ba utrudzonego proroka zostaje wysuchana. Bóg kae mu wybra siedemdziesiciu
mów, do wiadczonych i roztropnych, spo ród starszych Izraela. Wybrani
mowie na polecenie Mojesza zostali ustawieni wokó Namiotu Spotkania.
Bóg, który zstpi w supie oboku, by rozmawia z nim, udzieli wybranym
Ducha, który by w Mojeszu, aby razem mogli prowadzi lud i d wiga
ciar kierowania innymi. Na potwierdzenie otrzymania Ducha wybrani zaczli prorokowa 11. Czytanie z Ksigi Liczb jest doskonaym odzwierciedleniem dzielenia si odpowiedzialno ci za Ko ció. Lekcja moe by odczytana przy wiceniu prezbiterów. Kaznodzieja moe ukaza suchaczom,
w jaki sposób biskup przez udzielenie wice prezbiteratu dzieli si odpowiedzialno ci za lud sobie powierzony z tymi, którym wice udziela.
 Kolejne czytanie ze Starego Testamentu zalecane jest przy wiceniu
biskupów i prezbiterów: Iz 61, 1-3a (Powoanie proroka).
Czytanie to podkre la posannictwo proroka12 . Gówn jego rol jest goszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Duch Paski, spoczywajcy na proroku,

10

Tame.
Tame s. 130-134.
12
Konsekracj kapana kaznodziei mona porówna w jaki sposób do powoania proroków,
które równie byo zwizane ze swego rodzaju „konsekracj”. Jeremiasz zosta po wicony jeszcze
w onie matki (por. Jr 1, 5), a jego powoanie dokonuje si za pomoc gestu dotknicia ust przez
samego Boga (por. Jr 1, 9). Od tego momentu prorok sta si gosicielem sowa Boego, które go
zafascynowao (por. Jr 15, 16) i uwiodo do tego stopnia, e nie potrafi stumi wewntrznego
11
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uzdolni go do penienia specjalnych zada. Ponadto „autor chce pocieszy
pogronych w aobie na Syjonie, e czas zmiany na lepsze jest ju bliski.
Bdzie to okres miosierdzia i aski dla wiernych Bogu, ale równocze nie
take sdu dla Jego wrogów”13. Czytanie z Ksigi Izajasza moe pomóc nakre li przepowiadajcemu rol wspóczesnego proroka. Równie biskup
i prezbiter winni nosi w sobie posannictwo prorockie. Maj gosi Dobr
Nowin i „opatrywa razy serc zamanych” w ród sobie oddanych wiernych.
Podobnie jak starotestamentalny prorok maj dawa nadziej i umacnia
sowem lud sobie powierzony. Rozwaanie z Ksigi Izajasza moe zatem
sta si doskonaym ukazaniem w homilii posannictwa biskupa i prezbitera
we wspóczesnym wiecie.
 Czytania ze Starego Testamentu zawarte w Obrzdach wice zamyka
perykopa z Ksigi Jeremiasza: Jr 1, 4-9 (Powoanie proroka).
Powoanie Jeremiasza przypada na rok 627 lub 626. Okazuje si, e Bóg
zna tego, którego chce powoa do szczególnej suby. Poznaje go jeszcze
przed poczciem, a wic zanim wiedziaa to matka powoanego. Trzeba
zaznaczy , e nie chodzi tutaj „o poznanie intelektualne, ile raczej o wybór
wypywajcy z umiowania”14.
Jeremiasz peen obaw próbowa si wymówi . Bóg jednak nie cofa swego
zaufania wzgldem jego osoby. Zapewnia mu swoj szczególn pomoc
i opiek: „Nie lkaj si ich, bo jestem z tob, aby ci chroni ” (Jr 1, 8).
Godnymi uwagi w tym czytaniu s sowa: „Oto kad moje sowa w twoje
usta” (Jr 1, 9). Jak zauwaaj komentatorzy, jest to symboliczne zobrazowaaru, przymuszajcego go do wykonywania swej misji (por. Jr 20, 7-9). Równie prorok Izajasz
zostaje powoany przez dotkniecie jego ust wglem z otarza w wityni, w której objawi mu si
Pan (por. Iz 6, 1-7). Takie powoanie sprawio, e Izajasz wewntrznie przynaglony woa do
Boga „Oto ja, po lij mnie” (Iz 6, 7). Ezechiel z kolei podczas swego powoania dostaje polecenie,
aby „pokn ” ksig otrzyman od Pana. Ksiga ta reprezentuje sowo Boga, które w ten sposób
opanowuje proroka, wciela si w niego, utosamia si z nim, zdobywa go i pokonuje (por. Ez 3,
14), a potem cae swoje ycie oddaje na sub sowu Boemu. We wszystkich przypadkach
wida , jak powoanie i swoista „konsekracja” proroka staj si jednocze nie pen zapau misj.
Zob. S. D y k. Kaznodzieja apostoem Jezusa. Przyczynek do duchowoci gosiciela sowa Boego. W: Kapan w posudze sowa Bo ego s. 38-39; por. J. K u d a s i e w i c z. Kim powinien by
kaznodzieja w XXI wieku? W: Integralne ksztacenie kaznodziei. Red. W. Broski. Lublin 2006,
s. 41-45; K. P a n u . Roznosi wo poznania Chrystusa (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach
goszenia sowa Bo ego. W: Omnia transeunt – Caritas manet. Ksiga jubileuszowa dedykowana
Ksidzu Profesorowi Wadysawowi Gowie w siedemdziesit rocznic urodzin. Red. H. Sotwiska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz. Lublin 2012 s. 112-114.
13
Pismo wite Starego i Nowego Testamentu. Red. M. Peter – Stary Testament; M. Wolniewicz – Nowy Testament. Stary Testament. T. 3. Pozna 1992 (dalej: P SiNT-3) s. 153.
14
Tame s. 177.
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nie przekazania posannictwa charyzmatycznego: „Sowa proroka bd sowami Boymi (por. Jr 15, 19; Wj 4, 16)”15. Wynika z tego, jak przypominaj
niektórzy interpretatorzy: „Kady powoany do suby Boej: biskup, prezbiter i diakon staje w szeregu proroków i otrzymuje to samo zapewnienie
o Boej pomocy do wypeniania swoich zada”16.
Temat powoania proroka wydaje si bardzo wskazanym do refleksji
w czasie udzielania sakramentu wice. Zarówno biskup, prezbiter, jak
i diakon staje si prorokiem, powoanym przez Boga do goszenia Dobrej
Nowiny17. Przed kadym, kto staje na drodze powoania, rysuj si pytania
i wtpliwo ci, podobnie jak przed modym Jeremiaszem: „Ach, Panie Boe,
przecie nie umiem mówi , bo jestem modziecem” (Jr 1, 6). Istotne Zatem
jest, aby w tak wanej chwili (dla przyjmujcych wicenia) kaznodzieja
przypomnia powoanym, e towarzyszy im bdzie Boa pomoc w wypenianiu wszystkich zada, wynikajcych z przyjtych wice.
Podsumowujc, naley podkre li , e czytania ze Starego Testamentu,
ukazujce istot powoania do suby oraz rol proroka, w peni kre l zasadnicze elementy posugi w Ko ciele. Na podstawie przywoanych postaci
z kart Starego Testamentu przepowiadajcy moe ukaza istot i sens powoania.

II. CZYTANIA Z NOWEGO TESTAMENTU
£RÓDEM PRZEPOWIADANIA 18

Czytania z Nowego Testamentu, zawarte w Obrzdach wice , rozpoczynaj perykopy z Dziejów Apostolskich, a potem nastpuj czytania listów
apostolskich.
 Dz 6, 1-7a (Ustanowienie pierwszych diakonów). Urzd siedmiu diakonów zosta ustanowiony celem obsugiwania stoów, cho – jak zauwaaj
komentatorzy – praktyka wskazywaa, e penili oni take funkcje admini-

15

Tame.
H. S  o t w i  s k a, W. G  o w a. Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i homilii.
Lublin–Przemy l 2001 s. 293.
17
J. K u d a s i e w i c z. Kaznodzieja jako prorok. W: Suga sowa. Red. W. Przyczyna. Kraków 1997 s. 64-82; J. B a g r o w i c z. Sowa jak gromy mówice. O mocy sowa przepowiadania.
W: Przeka mojemu ludowi, co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania? Red. K. Klauza,
M. Wyrostkiewicz. Lublin 2007 s. 29-40.
18
O BPD nr 348.
16
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stracyjne, nie wykluczajc samego nauczania 19. Gównym jednak zadaniem
diakona bdzie posuga, albowiem „nakada si (na niego) rce nie dla kapastwa, lecz dla posugi” (KKK 1569).
Lekcja ta, jak sugeruj Obrzdy wice , winna by odczytywana w czasie wice diakonów. Przepowiadajcy moe ukaza role i funkcje, wynikajce z przyjtych wice: „Do diakonów naley midzy innymi asystowanie
biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, szczególnie
Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu maestwa i bogosawienie go, goszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu
i po wicenie si rónym posugom mio ci” (KKK 1570). W goszonej
homilii naley w sposób szczególny uwzgldni posannictwo diakona i jego
szczególn rol w subie Ko cioowi.
 Dz 8, 26-40 (Diakon Filip nawraca i chrzci Etiopczyka). Czytanie
ukazuje diakona Filipa, który spotkanemu Etiopczykowi wygasza Dobr
Nowin o Jezusie Chrystusie. Gdy Etiopczyk wyzna swoj wiar, diakon
Filip ochrzci go 20. Odwoujc si do powyszego czytania w goszonej
homilii, godnym uwagi byoby spojrzenie na posug sowa, która ma swoje
ródo w przyjtych wiceniach. Warte zauwaenia byoby take podkre lenie roli diakona jako szafarza sakramentu chrztu: „Zwyczajnym szafarzem
chrztu jest biskup i prezbiter, a w Ko ciele aciskim take diakon” (KKK
1256).
 Dz 10, 34a. 37-43 (wiadectwo Piotra o zmartwychwstaniu). Katecheza Piotra akcentuje w dziaalno ci Jezusa bardziej czyny ni sowa. Komentatorzy przypominaj: „Jezus kieruje si do Jerozolimy, aby tam umrze na
drzewie krzya, ale Bóg wskrzesza Go trzeciego dnia. wiadkami tych
wydarze s uczniowie. To dziki Chrystusowi i Jego dzieu wiat jest
zbawiony. Jezus te daje uczniom polecenie, aby nauczali, e Bóg ustanowi
Go jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi, którzy w Niego uwierz” 21.
wiadectwo Piotra dotyczy wszystkich Apostoów, którzy s wiadkami nie
tylko mierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale caej Jego cudotwórczej
dziaalno ci. Na Apostoach zatem i ich nastpcach w sposób szczególny

19

Pismo wite Starego i Nowego Testamentu. Red. M. Peter – Stary Testament; M. Wolniewicz – Nowy Testament. Nowy Testament. T. 4. Pozna 1994 (dalej: P SiNT-4) s. 304; por.
Midzynarodowy Komentarz do Pisma witego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek.
Red. W.R. Framer. Red. wyd. pol. W. Chrostowski. Warszawa 2000 (dalej: MKP -2000) s. 13791380.
20
P SiNT-4 s. 307-309; por. MKP -2000 s. 1381-1382.
21
P SiNT-4 s. 313.
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ley odpowiedzialno za dawanie wiadectwa o Jezusie Chrystusie, e „Bóg
ustanowi Go sdzi ywych i umarych i e kady, kto w Niego wierzy,
w Jego imi otrzymuje odpuszczenie grzechów” (Dz 10, 43). W homilii podczas liturgii wice wskazane jest zwróci uwag na obowizek wiadectwa. Tak jak Piotr za wiadczy o zmartwychwstaniu Jezusa, tak przyjmujcy wicenia diakonatu w swojej posudze przede wszystkim powinien
by wiadkiem zbawczych wydarze.
 Dz 20, 17-18a. 28-32. 36 (Uwa ajcie na samych siebie i na trzod).
Tekst tego czytania, uywany przy wiceniu biskupów i prezbiterów, stanowi duchowy i pasterski testament w. Pawa. Chocia mowa skierowana
jest do odpowiedzialnych za losy Ko cioa w Efezie, znajduj si w niej pouczenia dotyczce wszystkich pasterzy Ko cioa. Pawe ukazuje swoj dziaalno w Efezie. Starszym poleca uwaa „na samych siebie i na stado, nad
którym Duch wity ustanowi ich biskupami” (Dz 20, 28)22. Aposto zachca do nieustannego czuwania, gdy po jego odej ciu mog wej do stada
faszywi wiadkowie. Std te pasterze winni zachowa czujno , by chroni
powierzony sobie lud. Aposto, jak przypominaj komentatorzy, poleca pasterzy sowu aski Boej: „To dziki niemu bd mogli wypeni naoone
na nich zadanie: utwierdzanie chrze cijan w wierze, rozwijanie w nich ycia
nadprzyrodzonego otrzymanego na chrzcie witym, prowadzenie ku doskonao ci chrze cijaskiej, nawrócenie tych, którzy jeszcze nie s chrze cijanami” 23. Wspomniany tekst moe posuy do przygotowania homilii, w której znajd si wskazania dla przyjmujcych wicenia biskupie i prezbiteratu, mówice o sposobie, zaangaowaniu i po wiceniu, z jakim maj
troszczy si o powierzony sobie lud, prowadzc go drog wiodc do
zbawienia.
 Rz 12, 4-8 (Ró ne dary w Kociele). W tym fragmencie Listu do Rzymian w. Pawe tumaczy, w jaki sposób naley korzysta z darów Ducha
witego. Aposto porównuje spoeczno
ludzi ochrzczonych do Ciaa
Chrystusa, w którym poszczególni wierni stanowi róne czonki tego samego organizmu, lecz speniaj okre lone zadania. Aposto podkre la, e kady
dar w Ko ciele otrzymuje si darmo. Dary te maj suy dobru caego Kocioa 24. Komentatorzy zwracaj uwag: „Pretensje i ambicje byy cig

22

MKP -2000 s. 1397.
P SiNT-4 s. 334.
24
List do Rzymian. Oprac. K. Romaniuk. Pozna–Warszawa 1978 (dalej: LRz-Romaniuk)
s. 240-243.
23
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wad spoeczno ci chrze cijaskiej. Dlatego Aposto nawouje do krytycyzmu wobec siebie. Kady winien dostrzec w sobie dar, jaki posiada, by go
w peni wczy w dobro caej spoeczno ci. Rónorodno darów, którymi
kady dysponuje, winna by uywana zgodnie z zasadami wiary, tzn. w
zgodno ci z wiar Ko cioa. […] Osobiste uzdolnienia s charyzmatami
majcymi suy dobru wspólnemu”25. Wspomniana perykopa jest godna
zauwaenia w homilii goszonej podczas udzielania sakramentu wice.
Otrzymane poprzez wicenia aski i dary biskup (KKK 1586), prezbiter
(KKK 1587) i diakon (KKK 1588) winni wykorzystywa celem budowania
caej wspólnoty Ko cioa.
 2 Kor 4, 1-2. 5-7 (Gosimy Jezusa Chrystusa jako Pana, a nas jako
sugi wasze przez Jezusa). Aposto mówi tutaj o swojej wierno ci powoaniu,
o zasadniczej tre ci Dobrej Nowiny, któr stanowi Jezus Chrystusa oraz
o stosunku, jaki maj ludzie wzgldem Boego sowa. Pawe przeciwstawia
ciemno ci wiatu. Komentatorzy zauwaaj w tej antytezie: „Ciemno jest
symbolem niewiedzy i grzechu, a wiato symbolem prawdy, Chrystusa
i wito ci. Bóg udziela wiata w sensie naturalnym i duchowym, poniewa
jest wiato ci (por. 1 J 1, 5). ycie chrze cijaskie to ycie w wiato ci
(por. Rz 13, 12; Ef 5, 8; 1 P 2, 9)”26. W homilii warto zwróci uwag na to,
e przyjmujcy wicenia winien przeciwstawia si ciemno ci wspóczesnego wiata. Ponadto naleaoby podkre li , e cho w pracy apostolskiej
mona napotka rónorodne przeciwno ci, to ludzki wysiek jest zawsze
wspierany ask Bo.
 2 Kor 5, 14-20 (Bóg zleci nam posug jednania). Mio Chrystusa,
o której wspomina w. Pawe, skierowana jest do wszystkich ludzi. Zarówno
Aposto Pawe, jak i ci, za których umar Chrystus, nie mog ju y dla
siebie, albowiem ofiara Chrystusa ma charakter uniwersalny i obejmuje ca
ludzko : „Chrystus umar jako przedstawiciel caej ludzko ci”27. Komentatorzy podkre laj: „Od Chrystusa bierze pocztek nowe stworzenie, w które
wcza si czowiek przez przyjcie chrztu”28. Homileta, korzystajc z perykopy zawartej w Drugim Li cie do Koryntian, winien zwróci uwag na kwesti, e jednym z zada przyjmujcego wicenia jest kontynuacja zbawczego
dziea pojednania, które zostao zapocztkowane przez Jezusa Chrystusa.

25

P SiNT-4 s. 376.
P SiNT-4 s. 425.
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P SiNT-4 s. 428.
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S  o t w i  s k a, G  o w a. Przepowiadanie o sakramentach s. 295.
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 Ef 4, 1-7. 11-13 (Powoanie do budowania ciaa Chrystusowego).
My l przewodni czytania z Listu do Efezjan jest budowanie jedno ci.
Komentatorzy wyraaj opini, e „Apostoowi zaleao na tym, aby w Kociele praktycznie bya realizowana jedno . Prosi zatem odbiorców listu,
aby postpowali w sposób godny powoania, tzn. praktykowali cnoty, które
uatwiaj ycie wspólnotowe – s to: pokora (por. Flp 2, 3); agodno (por.
Kol 3, 12); cierpliwo (por. Rz 2, 4; 9, 22; 1 Tes 5, 4; 2 Tm 4, 2; 1 Kor 13,
4; Ga 5, 22) i wzajemna wyrozumiao , która dyktuje mio i pokój zapewniajcy jedno Ducha (por. Ef 4, 13; Rz 5, 5)”29. Wspomniany fragment
porusza równie problem charyzmatów, które w Ko ciele take winny suy
sprawie jedno ci. Korzystajc z owego czytania homileta powinien uwraliwi przyjmujcych sakrament wice na szczególn trosk o jedno caego Ko cioa. Godnym przywoania byoby wyeksponowanie za w. Pawem cnót uatwiajcych ycie wspólnoty Ko cioa, takich jak: pokora, agodno , cierpliwo , wyrozumiao i pokój. Przyjmujcy wicenia staje si
przez sakrament apostoem tych cnót w Ko ciele.
 1 Tm 3, 8-10. 12-13 (Tajemnica wiary w czystym sumieniu). Czytanie
ukazuje godno diakonów w Ko ciele. Komentatorzy wskazuj, e obok
biskupów s w Ko ciele diakoni. Stawiane s im odpowiednie wymagania
dotyczce ich stanu. Penic wiernie powierzone obowizki, zasu sobie na
uznanie u Boga i ludzi30. Wybrane czytanie moe by zastosowane w czasie
wice diakonatu. W sposób bardzo precyzyjny zatem przepowiadajcy
moe ukaza godno diakona oraz jego miejsce we wspólnocie Ko cioa.
 1 Tm 4, 12-16 (Nie zaniedbuj charyzmatu, który zosta ci dany przez
wo enie rk prezbiterów). Przeoony, niezalenie od swego wieku, ze
wzgldu na obowizki, jakie peni, powinien si cieszy w Ko ciele szacunkiem. Ze wzgldu jednak na pozycj i stanowisko powinien równie by
wzorem „dla wiernych w mowie, w obej ciu, w mio ci, w wierze, w czysto ci” (1 Tm 4, 12). Godnym zauwaenia jest podkre lenie obowizków
z przyjtych wice, które wyraao naoenie rk: „Przez ten obrzd przekazywano dary Ducha witego (Dz 6, 6; 13, 3; 19, 6; Hbr 6, 2), powoanie
do goszenia sowa Boego. […] Naoenie rk dawao prawo przewodniczenia liturgii, a wic wadz kapask” 31. Czytanie z Pierwszego Listu
do Tymoteusza zalecane jest w liturgii wice biskupów i prezbiterów. Dla

29

P SiNT-4 s. 461.
S  o t w i  s k a, G  o w a. Przepowiadanie o sakramentach s. 295.
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przepowiadajcego moe ono sta si ródem cennych wskaza dla pracy
duszpasterskiej zarówno biskupa, jak i prezbitera. Pierwszym i zasadniczym
obowizkiem tego, który otrzyma wadz w ge cie woenia rk, jest
goszenie sowa i przewodniczenie liturgii.
 2 Tm 1, 6-14 (Charyzmat Bo y przez nao enie rk). Czytanie, które
zalecane jest przy wiceniu biskupów, koresponduje z 1 Tm 4, 12-16.
Tymoteusz otrzyma charyzmat Boy (2 Tm 1, 6) przez woenie rk Pawa
i prezbiterów. Komentatorzy zauwaaj: „Celem za tego daru byo zachowanie i przekazanie w stanie nienaruszonym Ewangelii i rónych poucze. W penieniu swoich obowizków Tymoteusz ma do dyspozycji dwa
róda mocy, a mianowicie: Ducha witego, otrzymanego przez naoenie
rk przez Pawa, i Ewangeli. Ma take wspaniay wzór, jakim jest przykad
Apostoa. Nie moe zatem wstydzi si wiadectwa zarówno Jezusa Chrystusa, jak i Pawa, lecz powinien wzi udzia w trudach i przeciwnociach
znoszonych dla Ewangelii (2 Tm 1, 8)”32. Biskup, którego zadaniem jest
strzeenie wykadu wiary, w sposób szczególny odpowiedzialny jest za powierzon sobie wspólnot Ko cioa. W czasie homilii godn przypomnienia
byaby wic szczególna asystencja Ducha witego, dziki któremu wszystkie posugi w Ko ciele, powierzone wybranym, s skuteczne.
 Hbr 5, 1-10 (Jezus wielki Arcykapan na wzór Melchizedeka). Arcykapan jest wybierany z ludzi. Uzewntrzniona zostaa tutaj prawda o jedno ci arcykapana z grzesznikami: „Prawo bowiem nakazywao arcykapanowi najpierw skada ofiar za swoje grzechy (Kp 9, 7-8; 16, 6), a dopiero
potem za grzechy ludu (Kp 9, 15; 16, 15)”33. W komentarzach mona
spotka wymagania stawiane arcykapanowi: „Od arcykapana wymagano pokory, która wypywa ze wiadomo ci, e tylko Bóg moe udzieli godno ci
kapaskiej. Kapastwo nie jest zatem dla karierowiczów. Dla Chrystusa
droga do kapastwa bya drog pokory i cierpienia oraz solidarno ci z ludzk
sabo ci”34. Mona zatem zauway , e caa mka Chrystusa bya aktem
kapaskim, „wzi On na siebie ludzk trwog przed mierci i uczyni z niej
ofiar modlitewn, któr zaniós do Ojca z wielk ulego ci. I dlatego zosta
wysuchany”35. W homilii godnym zauwaenia byoby uwzgldnienie ofiarniczego charakteru misji osoby, która przyjmuje sakrament wice.

32

S  o t w i  s k a, G  o w a. Przepowiadanie o sakramentach s. 295-296.
MKP -2000 s. 1617.
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S  o t w i  s k a, G  o w a. Przepowiadanie o sakramentach s. 296.
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 1 P 4, 7b-11 (Dobrzy szafarze ró norakiej aski Bo ej). Gównym przesaniem perykopy jest wezwanie do wytrwaej mio ci jednych ku drugim,
„bo mio zakrywa wiele grzechów” (1 P 4, 8). Pierwszy List w. Piotra
zachca równie do roztropno ci, trze wo ci i modlitwy. Komentatorzy zauwaaj: „Autor wzywa do roztropno ci czuwania i modlitwy; do wa ciwego uytku z darów duchowych dla wspólnego dobra, a zwaszcza do mioci braterskiej” 36. W homilii w czasie sakramentu wiece wartym gbokiej
refleksji byby temat mio ci, która winna cechowa szafarzy Boej aski,
czyli przyjmujcych wicenia biskupie, prezbiteratu czy diakonatu. Mona
równie odnie si do obecno ci i wielkiej roli, jak odgrywa ycie modlitwy i roztropno w pasterskim posugiwaniu kapana.
 1 P 5, 1-4 (ywe przykady dla owczarni). w. Piotr zachca przeoonych wspólnot ko cielnych – prezbiterów (starszych), by w godny sposób postpowali wobec powierzonych sobie wiernych. W komentarzach
zauwaa si: „W trzech antytezach podano, czego powinni oni unika , oraz
zalety, jakie maj ich cechowa . Upomnienia te wynikay z troski o dobrych
pasterzy (por. 1 Tm 3, 3; 4, 12; Tt 1, 7. 11; 2, 7). U ich podstaw znajduje si
metafora pasterza i owiec (trzody), czsta w Biblii (Jr 25, 1-4; Ez 34, 2; J 10,
1-16; 21, 15nn; Dz 20, 28)”37. Cigle aktualne pozostaje wiadectwo osobistego ycia. Dlatego te wanym byoby zauwaenie tego tematu w homilii
podczas liturgii wice. Przyjmujcy wicenia musi mie wiadomo , e
przyjmuje na siebie trosk o wspólnot, któr jest Chrystusowy Ko ció.
Dlatego biskupi, prezbiterzy i diakoni powinni strzec powierzonej im
owczarni „nie pod przymusem, ale z wasnej woli, nie ze wzgldu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemi gminy, ale jako
ywe przykady dla stada” (1 P 4, 3). Natomiast: „Niewidncy wieniec
chway od Najwyszego Pasterza to nagroda dla tych, którzy oka si
wiernymi pasterzami”38.
Podsumowujc, naley podkre li bogactwo tre ci zawartych w przedstawionych czytaniach z Nowego Testamentu, z których mona skorzysta
w przygotowywaniu homilii. Lekcje w zasadniczy sposób podkre laj zadania, jakie nios ze sob przyjte wicenia. Boe sowo wprost wskazuje
na obowizki wobec Ko cioa i powierzonej wspólnoty wiernych.

36

P SiNT-4 s. 580.
P SiNT-4 s. 581.
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III. PERYKOPY EWANGELICZNE
£RÓDEM HOMILII W OBRZDACH SAKRAMENTU WICE39

Nowe Obrzdy wice podaj bogat i rónorodn tematyk Ewangelii,
przewidzian na liturgi sakramentu wice. Nie zasugerowano jednak,
które Ewangelie mona zastosowa dla poszczególnych stopni wice.
 Mt 5, 13-16 (Wy jestecie wiatem wiata). Ucze Jezusa ma by
„sol ziemi” (Mt 5, 13). Komentatorzy, wyja niajc t metafor, podkre laj:
„Przeno nia «jeste cie sol ziemi» chce powiedzie , e uczniowie Jezusa
dziki Jego nauce, któr przyjli, s czym bardzo warto ciowym i poytecznym dla ludzi yjcych na ziemi” 40. Podobnie przeno ne znaczenie ma wyraz
„ wiato”. Ucze Jezusa ma by „ wiatem wiata” (Mt 5, 14). Tak wic ci,
którzy przyjli nauk Jezusa i daj o tej nauce wiadectwo swoim yciem,
staj si wiatem dla ludzi. W homilii mona wykorzysta wymowny
motyw wiata i soli, podkre lajc, e biskup, prezbiter i diakon powinni
przykadem swojego ycia by szczególnym wiatem dla powierzonych
swojej pieczy wiernych.
 Mt 9, 35-38 (niwo wielkie, ale robotników mao). Przepowiadanie
sowa Boego ma suy szerzeniu si Królestwa Boego: „Gosi sowo
Boe moe tylko ten, kto zosta do tego zadania upowaniony i otrzyma
w tym wzgldzie odpowiednie instrukcje” 41. Jezus jednak zauwaa, e jest
nieodpowiednia liczba ludzi, którzy mogliby si po wieci tej posudze.
Zaradzajc temu, trzeba prosi Boga, by powoa nowych i licznych robotników, tak jak niegdy powoywa proroków42. W nawizaniu do ewangelicznej perykopy w homilii mona przypomnie , e udzielany sakrament
wice jest odpowiedzi na woanie Ko cioa o nowych gorliwych robotników, którzy podejm prac na Niwie Paskiej.
 Mt 10, 1-5a (Wybór i rozesanie Apostoów). Na swoich uczniów Jezus
wybra dwunastu mów. Wspomniana liczba moe nawizywa do dwunastu pokole Izraela, które od chwili przymierza pod gór Synaj (ok.
poowy XIII wieku przed Chrystusem) tworzyy Lud Boy. Wybrani przez
Jezusa tworz Nowy Lud Boy. Jezus da im wadz, która budzia u ludzi

39

O BPD nr 351.
Ewangelia wedug w. Mateusza. Oprac. J. Homerski. Pozna–Warszawa 1979 (dalej: EMtHomerski) s. 129.
41
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wielki szacunek i podziw43. Tutaj równie, po raz pierwszy, wybrani zostaj
nazwani Apostoami (gr.   [apostolos] – posany): „Zostaj bowiem posani przez Chrystusa, aby speniali Jego misj – misj goszenia
Jego nauki, a z tym si wie take pewien zakres wadzy”44. List Apostoów otwiera Szymon, zwany Piotrem, który z woli Jezusa stan na czele
kolegium Apostoów. We wspomnianej Ewangelii, jak przypominaj komentatorzy, zawiera si idea posannictwa, bdcego na usugach Królestwa
Niebieskiego, jakie zapocztkowa Jezus45. W homilii naleaoby zwróci
uwag na wybór i posannictwo kadego, kto przez wicenia ma udzia
w kapastwie Chrystusa. Przez sakrament chrztu wszyscy uczestnicz w posannictwie, lecz naznaczeni przez sakrament wice, maj tutaj szczególny
udzia i konkretne zadania do spenienia.
 Mt 20, 25-28 (Kto by midzy wami chcia sta si wielki, niech bdzie
waszym sug). Jezus poucza Apostoów o ich suebnej roli w Jego królestwie. Rola uczniów Jezusa róni si zatem zasadniczo od tych, którzy
sprawuj wadz ziemsk. W Ko ciele Jezusa Chrystusa rola ta sprowadza
si do oddania swoich si i zdolno ci w subie dla innych. Ekonomia spoeczno ci Jezusa ukazuje, e by pierwszym w Jego spoeczno ci to by do
usug, to spenia wiernie wszystkie polecenia Boga lub Jego reprezentantów. Szczególn form realizowania posannictwa suby jest praktykowanie mio ci Boga przez mio bli niego 46. Wanym zatem staje si przypomnienie przyjmujcym wicenia, e ich ycie jest sub dla drugiego
czowieka.
 k 10, 1-9 (niwo wielkie, ale robotników mao). Jezus rozsya siedemdziesiciu dwóch swoich uczniów. To oni maj oznajmi , e On ju nadchodzi. We wskazaniach udzielonych przez Jezusa uczniom, na pierwszym
miejscu znajduje si modlitwa. Modlitw naley obj tych wszystkich,
którzy pracuj na Niwie Paskiej, oraz trzeba prosi o wiksz liczb robotników. Ci, którzy decyduj si na prac „niwn”, musz by przygotowani
na róne przeciwno ci i niedogodno ci, a nawet na prze ladowania. Dziaajcy w imieniu Chrystusa misjonarze mog liczy na sta opiek Tego,
który ich posa. To On zapewni im ubranie i utrzymanie. Misjonarze, wchodzc do jakiegokolwiek domu, winni mówi : „Pokój temu domowi” (k 10, 5).
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Owo pozdrowienie zawiera w sobie wyd wik religijny i mówi najpierw
o przyja ni midzy Bogiem a lud mi, a nastpnie ukazuje relacje midzy
samymi lud mi. Jeeli to yczenie spotka si z czowiekiem, w którym Bóg
ma upodobanie (godnym pokoju), to tene pokój stanie si jego udziaem.
Je li nie, ów Boy pokój powróci do misjonarzy, którzy przeka go ludziom godnym pokoju47. W homilii mona podkre li fakt, e Bóg nie zostawi tych, którzy Go prosz bez naleytej opieki. Mona zatem powtórzy
za jednym z komentatorów: „Kade wicenia potwierdzaj prawd, e Bóg
pozytywnie odpowiedzia na pro b swojego ludu o posanie mu nowych
niwiarzy do pracy”48.
 k 12, 35-44 (Szczliwi sudzy, których Pan zastanie czuwajcych).
Posugujc si dwoma obrazami: pierwszym, który ukazuje powrót pana
z wesela, i drugim, przedstawiajcym pana domu i zodzieja, Jezus zachca
do nieustannego czuwania. Pierwszy z obrazów wzywa do gotowo ci na
powtórne przyj cie Pana (paruzja), do gotowo ci na spotkanie z Chrystusem
w chwili mierci. Obraz ukazujcy zodzieja skradajcego si do domu przypomina fakt, e nikt nie zna czasu powtórnego przyj cia Chrystusa. Std
nieustannie trzeba czuwa . Okazuje si, e najskuteczniejszym zabezpieczeniem ludzkiej duszy przed rónorakim zem (zodziejem) jest czuwanie
nastawione na spotkanie z Chrystusem49. Do gotowo ci na wieczne ycie
z Chrystusem w sposób szczególny wezwani s ci, którzy przyjli sakrament
wice. Godnym zauwaenia w homilii w czasie sakramentu wice,
byoby uwraliwienie przyjmujcych wicenia, e ich rol jest zachcanie
wiernych do nieustannego czuwania, by w peni mogli spotka Chrystusa.
 k 22, 14-20.24-30 (To czy cie na moj pamitk). Jezus mówi, e
gorco chcia spoy Pasch ze swymi uczniami. Trzeba tutaj zaznaczy , e
„kady posiek, a szczególnie wieczerza paschalna suya zawizywaniu
i zacie nianiu braterskich wizów pomidzy ucztujcymi”50. Formua konsekracji ma dwie cz ci: konsekracja chleba i konsekracja wina. Sowa te s
wypowiadane w czasie Mszy witej w bezpo redniej czno ci. Tymczasem
wedug komentatorów: „Na Ostatniej Wieczerzy byy one oddzielone od
siebie. Cz odnoszc si do chleba Jezus wypowiedzia prawdopodobnie
na pocztku, przed wa ciw wieczerz, przy bogosawieniu chleba; cz
47
Ewangelia wedug w. ukasza. Oprac. F. Gryglewicz. Pozna–Warszawa 1974 (dalej:
Ek-Gryglewicz) s. 209-211.
48
S  o t w i  s k a, G  o w a. Przepowiadanie o sakramentach s. 299.
49
Ek-Gryglewicz s. 241-242.
50
S  o t w i  s k a, G  o w a. Przepowiadanie o sakramentach s. 300.
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drug po wieczerzy […]”51. Gest amania chleba i towarzyszce mu sowa:
„To jest Ciao moje, które za was bdzie wydane” (k 22, 19) byy
zapowiedzi Jego mki i mierci. Podobnie sowa mówice o krwi, która „za
was bdzie wylana” (k 22, 20) wskazuj na przelanie krwi przez Jezusa
i Jego mczesk mier . Przelanie „krwi za wielu na odpuszczenie grzechów” (k 22, 20) zapowiada mier Jezusa za grzechy wszystkich ludzi.
W sprzeczce Apostoów o pierwszestwo Jezus podkre la, e o wiele waniejsze jest praktykowanie pokory. Zdaniem komentujcych: „Pokora Chrystusa jest wezwaniem do takiej postawy dla caego Ludu Boego” 52. W przepowiadaniu homiletycznym w czasie liturgii wice, wybierajc dan perykop, naleaoby ukaza warto Eucharystii w yciu przyjmujcego wicenia oraz postaw pokory, której najlepszy wzór pozostawi sam Chrystus.
 J 10, 11-16 (Dobry pasterz daje ycie swoje za owce). Wielko pasterza objawia si w tym, e oddaje on ycie za swoje owce. Natomiast u najemnika trudno jest znale zainteresowanie trzod. On w chwili do wiadczenia i próby zawodzi. Tylko Jezus, jako Dobry Pasterz, zna owce i one Go
znaj. To poznanie zakada stae zjednoczenie midzy Jezusem, a powierzon Mu owczarni53. Dlatego, jak przypominaj komentatorzy: „Jedynym
Pasterzem w Owczarni Chrystusa – w Ko ciele jest jedyny Arcykapan i Porednik midzy Bogiem a lud mi, Jezus Chrystus. Jego widzialnym zastpc
na ziemi jest Ojciec wity, a pasterzami w ko cioach lokalnych s biskupi.
Ci za powouj na pasterzy w ko cioach parafialnych prezbiterów” 54. Wartym podkre lenia w homilii byoby wskazanie godno ci pasterskiej, do której z racji penionego urzdu powoani s w sposób szczególny biskupi oraz
ich wspópracownicy prezbiterzy.
 J 12, 24-26 (Kto by chcia Mi su y, niech idzie za Mn). Prawd
o tym, e warunkiem wszelkiego ycia i owocowania jest obumieranie,
przedstawi Jezus na przykadzie pszenicznego ziarna. Komentatorzy ukazuj t prawd nastpujco: „Kto miuje swoje ycie, to znaczy afirmuje
egzystencj doczesn i nie jest zdolny do adnej ofiary, zamykajc si w sobie, sprawia, e jego ycie staje si bezpodne. Nienawi swego ycia
oznacza na ladowanie Chrystusa a do mierci wcznie. Taki sposób jest
gwarancj ycia wiecznego. Taka wspólnota losu z Chrystusem prowadzi do
51
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penego udziau w Jego chwale”55. W homilii naleaoby poruszy problem
bezkompromisowego na ladowania Chrystusa, zwaszcza przez tych, którzy
w sposób szczególny zostali powoani do suenia Ko cioowi przez sakrament wice.
 J 15, 9-17 (Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem). Mówic
do uczniów o swojej mio ci, Jezus porównuje j do mio ci, jak umiowa
Go Ojciec. Komentatorzy, wyja niajc ten fakt, zauwaaj: „Istot zjednoczenia z Bogiem jest mio . Mio Jezusa nie zna ani sabo ci, ani odchylenia i Jezus spodziewa si po swoich uczniach równie mio ci, która
nie bdzie przej ciowym porywem, ale wytrwaym zwizaniem, ogarniajcym caego czowieka, i to na wieczno . Gdy Jezus mówi do uczniów
o mio ci, podkre la zawsze, e mio ustaje lub sabnie z winy czowieka,
bo On sam dochowuje wierno ci” 56. Wezwanie zatem do wytrwania w mioci Chrystusowej to wezwanie, aby przynalee do Chrystusa niepodzielnie,
suy Bogu i by Mu posusznym. Innym owocem trwania w mio ci Chrystusa jest rado wewntrzna, wynikajca ze wiadomo ci ycia z Jezusem.
To, co powinno charakteryzowa uczniów Chrystusa, to mio (agape),
praktykowana w penym tego sowa znaczeniu. Ta mio wprowadza uczniów Jezusa do grona Jego bezpo rednich przyjació. Na jej podstawie
Mistrz objawia uczniom tajemnice, a wic to wszystko, co sysza od Ojca.
Naley zaznaczy , e inicjatywa wyboru i przyja ni z nimi wysza od Jezusa
„wybór uczniów, wyniesienie ich do godno ci przyjació jest darem udzielonym uczniom przez Jezusa w sposób absolutnie wolny” 57. Mona zatem
zgodzi si z my l: „Kade powoanie jest darem Boym i zupenie wolnym
wyborem tego konkretnego czowieka przez Boga do odpowiedniego zadania
yciowego”58. W homilii mona wic nawiza do wspomnianego wtku.
Warto zaakcentowa kwesti powoania jako daru Boga i zaufania wzgldem
tego, który przyjmuje wybór do suby w Ko ciele.
 J 17, 6. 14-19 (Uwi ich w prawdzie). Ta perykopa ewangeliczna to
fragment „Modlitwy Arcykapaskiej Jezusa”. Modlitwa ma przekona uczniów o prawdzie wszystkiego, co im mówi Jezus. Ich zadaniem jest kontynuacja dziea rozpocztego przez Jezusa. Praca podjta przez uczniów nie
bdzie atwym zadaniem. Bd naraeni na rónego rodzaju przeciwno ci,
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w tym na zgubne dziaanie szatana. Pro ba Jezusa dotyczy u wicenia uczniów w prawdzie i obrony przed przebiegymi podstpami zego ducha.
Prawda, podobnie jak mio , udziela Boej dynamiki, bardzo potrzebnej do
goszenia i realizacji Ewangelii. Ma ona równie u wica i pogbia ycie
Boe w uczniach oraz w tych, którzy uwierz59. Ostatni akcent ewangelicznej perykopy pada na ofiar krzyow Jezusa: „ mier Chrystusa stanowi punkt kulminacyjny objawienia, niewyczerpalne ródo ycia oraz
prawzór wszelkiego po wicenia”60. Godnym zauwaenia w homilii byoby
podkre lenie modlitwy kapaskiej na wzór modlitwy Jezusa. Mona równie poruszy problem zagroe, jakie niesie wspóczesny wiat, a które –
jak sugeruje Ewangelia – pozostaj cigle aktualne.
 J 20, 19-23 (Jak Ojciec Mnie posa, tak i Ja was posyam. We mijcie
Ducha witego). Spotkanie Jezusa z uczniami po zmartwychwstaniu daje
uczniom poczucie bezpieczestwa i wewntrzny pokój. Uczniowie otrzymuj Ducha witego i zostaj rozesani (nakaz misyjny). Otrzymuj udzia
w Chrystusowej wadzy sdzenia, „którym odpu cicie grzechy, s im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s im zatrzymane” (J 20, 23). Widoczny
jest tutaj fakt ustanowienia sakramentu pokuty61. W homilii warto byoby
wyeksponowa znaczenie rozesania. Kady ma udzia w posannictwie
Chrystusa. Biskup i prezbiter posani s w sposób szczególny, maj bowiem
wadz odpuszczania grzechów.
 J 21, 15-17 (Pa baranki moje, pa owce moje). Pytania Jezusa i odpowiedzi Piotra s zapewne nawizaniem do trzykrotnego zaparcia si.
Ewangeliczna perykopa potwierdza wadz Piotra, któr otrzyma od Jezusa.
Jeden z komentujcych przypomina: „Naley jednak zauway , e wadza ta
nie czyni go wa cicielem owiec. Owce i baranki s nadal wasno ci Jezusa
(pa baranki moje... pa owce moje)”62. Piotr zatem jest tylko zarzdc
owczarni, o któr winien nieustannie si troszczy tak, jak Chrystus – Dobry
Pasterz. W homilii naleaby zaznaczy , e kady przyjmujcy wicenia,
a w szczególno ci biskup i prezbiter, jest odpowiedzialny za powierzon
sobie owczarni, któr jest Ko ció.
*
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KS. LESZEK PINTAL

Podsumowujc naley podkre li bogactwo tekstów, które wnosz Obrzdy wice biskupa, prezbitera i diakonów. Obfito przejawia si zarówno
w tekstach zaczerpnitych ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Kaznodzieja przygotowujcy homili na liturgi wice moe wybra czytania
w zaleno ci od stopnia wice, by porusza tematyk zwizan ze wiceniem biskupa, prezbitera czy diakona. Skoro Pismo wite jest jednym
z zasadniczych róde przepowiadania sowa Boego 63, biblijne tre ci z pewno ci pomog suchaczom w poznaniu tajemnic zwizanych ze sprawowaniem odpowiedniego urzdu w Chrystusowym Ko ciele, a przy tym uka
istot kapastwa, zakorzenionego w kapastwie Jezusa Chrystusa. Dokumenty Ko cioa przypominaj: „Prezbiterzy s wic dunikami wszystkich,
aby si dzieli z nimi prawd Ewangelii, któr ciesz si w Panu” (DK 4).
Przedstawione opracowanie w zasadniczy sposób przyblia przesanie sowa
Boego, które ukazuje prawd o posudze szafarzy Boych tajemnic. Krótkie
komentarze autora opracowania do kadego z przedstawionych tekstów biblijnych mog take w zasadniczy sposób przyczyni si do wzbogacenia
przepowiadania, a dla czytelnika mog sta si inspiracj do zgbiania
prawdy dotyczcej sakramentu wice. Prawda Ewangelii powinna zawsze
rozbrzmiewa wyjtkowo, a zwaszcza w czasie wielkich wydarze zwizanych z yciem Ko cioa. wicenia s wydarzeniem wyjtkowym, std te
ukazanie ich istoty w homilii w oparciu o teksty biblijne bdzie zawsze
ubogacajce zarówno dla suchaczy, jak i przepowiadajcego.
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BIBLICAL TEXTS AS SOURCES OF PREACHING THE WORD OF GOD
IN THE LITURGY OF THE SACRAMENT OF HOLY ORDERS
Summary
Preaching the Word is one of the fundamental tasks of the Church. In his apostolic exhortation Verbum Domini, Benedict XVI reminded us that: “The homily is a means of bringing
the scriptural message to life in a way that helps the faithful to realize that God’s word is present
and at work in their everyday lives” (59). Anchoring preaching in the Holy Bible is a must if
a preacher and the faithful are to experience the richness of the feast of the Word of God. The
richness of the biblical readings included in “Rituals of the Episcopal, Presbyterian and Diaconal
Orders” and used in a homily helps fully unveil the essence of hierarchical priesthood, its objectives and mission in the contemporary Church.
Translated by Konrad Klimkowski
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przepowiadania.
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