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Słowo wstępne

Homilia, kazanie, mowa okolicznościowa o charakterze reli-
gijnym, gdy pozostaje w zapisie, jest dziełem kaznodziei. Gdy zaś 
teksty te są werbalizowane, stają się własnością innego kaznodziei 
i jego słuchaczy. Dlatego uznajemy, że wszelkie przepowiadanie 
jest własnością, która może służyć całemu Kościołowi. Prawdzi-
wy żywot kazania spełnia się bowiem dopiero w praktyce werbal-
nej. Kaznodziejski zapis jest tylko narzędziem mającym utrwalić 
przekaz i pomóc w przemianie tekstu pisanego w słowo. 

Ojciec Raniero Cantalamessa, Kaznodzieja Domu Papieskie-
go, mówiąc o swoim kaznodziejstwie podkreśla, że przygotowa-
nie kazania zawsze wymaga wielkiego zaangażowania; lektury 
Pisma Świętego, modlitwy i pracy własnej. Ta praca to także lek-
tura książek związanych z tematem kazania oraz lektura kazań – 
szczególnie dobrych mówców Kościoła. 

Po to właśnie – przez wieki – utrwalano na piśmie kazania, aby 
były wzorem, przykładem, a nade wszystko inspiracją. 

Nawet bardzo wykształcony kaznodzieja – jeśli nie będzie 
słuchał lub czytał kazań innych mówców – może się nigdy nie 
dowiedzieć, czego brakuje jego kaznodziejstwu. Sztuki dobrych 
kazań trzeba się uczyć. Ta nauka także może pochodzić z lektury 
cudzych tekstów kaznodziejskich.

W tym właśnie duchu grupa polskich Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej od kilkunastu lat dzieli się swoją kaznodziej-
ską twórczością, najpierw wydając IX tomików Homilii, kazań  
i mów okolicznościowych w krakowskim Wydawnictwie UNUM,  
a dwa kolejne w krakowskim Wydawnictwie WAM. Stąd na  



stronie tytułowej podwójna numeracja tomiku II (XI), wskazu-
jąca na kontynuację serii. Za trud wydawniczy szczerze dziękuję 
moim współbraciom w zakonie: rekolekcjonistom, wykładow-
com, duszpasterzom, przełożonym z Polski i z zagranicy.

Głosicielom słowa Bożego, korzystającym z naszej posługi ży-
czę, aby te teksty były punktem wyjścia, inspiracją do własnych 
przemyśleń i pomocą w rozwijaniu osobistego przepowiadania.

Polscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej prowadzą re-
kolekcje i misje parafialne, a także podejmują inne formy głosze-
nia słowa Bożego. Serdecznie polecam i chętnie służę pomocą 
Przewielebnym Duszpasterzom w znalezieniu dobrych rekolek-
cjonistów.
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