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WSTęP

Homilie na rok C pt. Siedem minut na ambonie, które oddaję do 
rąk Czytelników, są kontynuacją wydanych w ubiegłym roku 
w Wydawnictwie św. Stanisława w Krakowie homilii na rok B, 
pod tym samym tytułem.

Ciepłe przyjęcie poprzedniego tomiku moich homilii zarów-
no przez kapłanów, jak i szerszy krąg ludzi wierzących, ośmie-
liło mnie do zbierania dalszych materiałów i do podzielenia się 
swoimi przemyśleniami na temat życia według wskazań Chry-
stusa na co dzień.

Każda homilia rozpoczyna się od przykładu, który nie tyl-
ko ma pobudzić zainteresowanie i ciekawość Czytelnika, ale 
również wprowadzić w głębsze rozważanie prawd zawartych  
w czytaniach liturgicznych.

Analiza czytań liturgicznych jest następnym punktem każdej 
homilii. Nie jest to, tak jak w przypadku homilii wielu innych 
autorów, analiza biblijna. W moich homiliach koncentruję się 
na jednym temacie, na jednej z prawd objawionych, zawartych 
w czytaniach, psalmie responsoryjnym lub Ewangelii. Analizu-
jąc tę konkretną prawdę, staram się odpowiedzieć na pytanie: 
Czego w perspektywie tej objawionej prawdy Bożej żąda od  
nas Bóg?

Konfrontacja i porównanie Bożego Objawienia z codziennym 
życiem współczesnych ludzi, to następny etap każdej homilii. 
W tym punkcie staram się nie tylko napiętnować zło niektórych 
ludzkich praktyk i zachowań, ale przede wszystkim zachęcam 
do wierności Chrystusowi i do życia według praw Ewangelii.
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Zakończenie każdej homilii jest przypomnieniem tego, że 
Bóg jest nieustannie obecny w naszym życiu, że patrzy na nas  
z miłością, kocha nas i opiekuje się nami nieustannie. Wiara  
w miłość Chrystusa do nas i w Jego nieustanną obecność w na-
szym życiu wyrażona jest w modlitwach kończących homilie.

Doświadczenie życia codziennego uczy nas, że współcześ-
nie trudno jest postępować według wskazań Chrystusa. Moim 
cichym marzeniem w czasie pisania homilii było, aby osoby, 
którzy będą te homilie głosili lub czytali, uwierzyli, że słowo 
Boże skierowane jest do każdego z nas, że można żyć codziennie 
prawami Ewangelii, a życie według nich jest niczym innym, jak 
naszą wędrówką do nieba.

Homilie, które przedstawiam Szanownym Czytelnikom nie 
pretendują do tego, aby traktować je jako nowatorskie rozważa-
nia biblijne czy teologiczne. Są raczej wynikiem osobistych prze-
myśleń, wiary i modlitwy kapłana pracującego obecnie w Ba-
zylice Mariackiej w Krakowie, a w przeszłości służącym przez  
18 lat Polonii amerykańskiej.

Ciekawe przykłady, liczne cytaty i poruszanie praktycznych 
tematów opisujących duchowe dylematy współczesnych wy-
znawców Chrystusa mogą uczynić lekturę tej książki bardzo in-
teresującą. Mam nadzieję, że Szanowni Czytelnicy z życzliwoś-
cią przyjmą moje dzielenie się z nimi prawdami Ewangelii.

ks. Marian Bendyk

Kraków, 15 sierpnia 2012




