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Przepowiadanie słowa Bożego w Prowincji Wniebowzięcia
NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne.

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

Współczesna odnowa duszpasterskiej działalności Kościoła dokonana na Soborze
Watykańskim II objęła swoim zasięgiem między innymi posługę kaznodziejską, ze
szczególnym uwzględnieniem przepowiadania homilijnego. Słowo Boże stanowi fundament
posługi głoszenia Ewangelii i niezmiennie kształtuje życie i misję Kościoła każdego czasu.
Przez wieki historii Kościoła ustanowieni szafarze posługi przepowiadania słowa Bożego na
mocy Chrystusowego kapłaństwa hierarchicznego służyli Ludowi Bożemu poprzez dzieło
przepowiadania Ewangelii. Postulaty odnowy przepowiadania słowa Bożego odnoszą się
również do działalności kaznodziejskiej Zakonu Braci Mniejszych (potocznie zwanych
franciszkanami), którzy zjednoczeni z Kościołem Rzymskim, na mocy ślubu posłuszeństwa
i przykładu samego św. Franciszka z Asyżu, włączyli się w tę posługę na przestrzeni wieków.
Zadanie to realizowane jest od samego początku istnienia wspólnoty franciszkańskiej i wpisuje
się w jej charakterystyczny rys działalności duszpastersko-ewangelizacyjnej.
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania aktualnego stanu kaznodziejstwa
podejmowanego i wypełnianego przez prezbiterów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Chodzi przede wszystkim o ukazanie
faktycznego stanu przepowiadania słowa Bożego w Prowincji (cel teoretyczny) i ukazanie
wpływu struktur zakonnych (generalnych i prowincjalnych) na kształt kaznodziejstwa (cel
praktyczny). Podstawowym źródłem dla niniejszego opracowania są przeprowadzone wśród
członków Prowincji badania ankietowe. Uzyskane wyniki omówione zostały w świetle
wskazań Kościoła po Vaticanum II oraz dokumentów zakonnych wydawanych przez zarząd
generalny i prowincjalny. Kwestionariusz ankiety badawczej został opracowany w oparciu
o aktualne dokumenty Zakonu odnoszące się do tematyki przepowiadania słowa Bożego oraz
o wypracowane metody kaznodziejskie, na które wskazuje literatura badanego przedmiotu.

Ukazanie podstaw historyczno-prawnych wspólnoty założonej przez św. Franciszka
ponad 800 lat temu, omówienie historii oraz ustroju Zakonu i Prowincji stanowiły wstęp do
rozważań nad charakterystyką dzisiejszej rzeczywistości, w której posługują ankietowani
prezbiterzy.

Ukazano

stan

personalno-materialny

służący

posłudze

duszpasterskiej

podejmowanej przez poszczególne wspólnoty domów zakonnych na terenie Polski i poza jej
granicami. Z analizy danych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia badania ankietowego
wynika, że przepowiadanie słowa Bożego podczas homilii jest realizowane w miarę poprawnie
i rzetelnie. Większą uwagę należy zwrócić na czas przygotowania homilii oraz jej aspekty
formalne i materialne. Przepowiadanie homilijne ma charakter chrystocentryczny i eklezjalny,
wzbogacone elementami duchowości i charyzmatu franciszkańskiego. Dużą rolę w tym
przepowiadaniu pełnią odniesienia mariologiczne i egzystencjalne. Wielką uwagę zwraca się
na prostotę przekazu oraz długość jednostki homilijnej.
Franciszkańskie przepowiadanie słowa Bożego w Prowincji Wniebowzięcia NMP
w Polsce opiera się na formacji zakonnej, świadomości własnej tożsamości zakonnej
i nieustannym pogłębianiu życia wewnętrznego duchowością św. Franciszka z Asyżu. Głęboko
zakorzeniona w świadomości franciszkańskiej miłość do Kościoła i Ewangelii jest przyczyną
sprawczą nieustannego odnawiania się posługi kaznodziejskiej wypełnianej z polecenia
Kościoła, dla Kościoła i z Kościołem. Pomocą w realizacji tego zadania są metody, formy
i sposoby aktualizacji posługi głoszenia słowa Bożego we współczesnym świecie.
Szczególnym miejscem wymagającym dziś odnowy kaznodziejskiej jest przestrzeń
ewangelizacyjna

prowadzona

za

pomocą

misji

ludowych

i

rekolekcji.

Wnioski

i postulaty homiletyczne zawarte w opracowaniu wskazały te przestrzenie, które mają
udoskonalić warsztat kaznodziejski wśród braci Prowincji.
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