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Słowo wstępne

Już od starożytności panuje przekonanie, że poetą trzeba się 
urodzić, ale mówcą człowiek się staje: orator fit. Wystąpień pub-
licznych, w zakres których należy włączyć również mowy koś-
cielne (kazania, homilie, konferencje, nauki stanowe itd.), można 
i należy się uczyć. I jest to z pewnością zadanie na całe życie. 

Niewątpliwie najcenniejszym sposobem stawania się kazno-
dzieją, jest głoszenie kazań. Uczymy się bowiem głosić przez 
podejmowanie trudu głoszenia. Jednak jeden z największych 
w historii autorytetów kaznodziejskich, św. Augustyn, w dziele 
De doctrina christiana przekonywał, że niezwykle skuteczną me-
todą doskonalenia własnego warsztatu oratorskiego jest nie tyl-
ko podejmowanie prób głoszenia, ale także zapoznawanie się 
z wystąpieniami innych kaznodziejów. Bez wątpienia słuchanie 
i czytanie kazań staje się elementem kształtującym warsztat koś-
cielnego mówcy. Dobrze zatem, że pojawiają się publikacje z ka-
zaniami, w których niezmienną prawdę Ewangelii przykłada się 
do zmiennych okoliczności życia słuchaczy. 

Czytelnik, szukający inspiracji do twórczej pracy kaznodziej-
skiej, otrzymuje kolejny tom z homiliami, kazaniami i mowami 
okolicznościowymi przygotowanymi przez polskich oblatów. 
Jest to skromne świadectwo ich pracy duszpasterskiej i próba 
utrwalenia słowa, które z poświęceniem i wytrwałością głoszą. 
Każdy zwiastun Dobrej Nowiny wie, że w przygotowaniu homi-
lii nic nie zdoła zastąpić osobistej medytacji nad słowem Bożym, 
ani tym bardziej osobistego trudu, jaki głosiciel Bożego orędzia 
wkłada w próby dokonywania egzegezy biblijnej, a następnie 



6

w egzegetowanie słowem Bożym życia słuchaczy. Jednak każde-
mu, kto dzieli się z innymi swoim doświadczeniem Boga, grozi 
zastygnięcie w utartych przez samego siebie szlakach. Stąd też 
dobrze się dzieje, kiedy kaznodzieja szuka dla siebie inspiracji 
także w uważnym słuchaniu innych głosicieli Ewangelii i umie 
karmić się przyjętym słowem. To właśnie słuchanie słowa po-
zwala na utrzymywanie stałej świeżości w osobistej relacji kazno-
dziei z Bogiem. Bo czy nie na próżno głosiłby innym słowo ten, 
kto nie byłby najpierw jego pilnym słuchaczem? 

Misjonarze oblaci dokładają starań, aby słuchać Boga w Jego 
słowie, szukać zrozumienia Bożego słowa w nauczaniu Kościo-
ła i odkrywać Boże działanie w sakramentach świętych i życiu 
wspólnot ludzi wierzących. Praktykują codzienną medytację 
i modlitewną lekturę Pisma Świętego. Dzięki temu mogą za-
chowywać wierność charyzmatowi św. Eugeniusza de Mazeno-
da, który chciał, aby jego duchowi synowie poświęcili się przede 
wszystkim głoszeniu Ewangelii ubogim. Zamieszczone w niniej-
szym zbiorze teksty zostały przygotowane z myślą o ich wygło-
szeniu. Stąd też szczególna dbałość autorów o komunikatywny 
język kazań, które może zrozumieć i przyjąć każdy współczesny 
ubogi, czyli człowiek potrzebujący Boga. 

Wielu polskich oblatów głosi Dobrą Nowinę ubogim na 
misjach zagranicznych. Ci, którzy pracują w kraju, mieszkają  
w 20 klasztorach. Najbardziej znane z nich są sanktuaria na  
Świętym Krzyżu (dom nowicjatu) oraz w Kodniu nad Bugiem. 
Na oblackiej mapie ważny jest także klasztor w Obrze, gdzie 
mieści się Wyższe Seminarium Duchowne. Poza pracą w sank-
tuariach i w domach formacyjnych oblaci prowadzą także pa-
rafie (Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Poznań, Siedlce, 
Gorzów Wielkopolski, Obra k. Wolsztyna, Zahutyń, Bodzanów  
k. Głuchołaz, Kodeń n. Bugiem, Iława, Łeba, Laskowice Pomor-
skie, Lubliniec, Kokotek, Grotniki k. Łodzi). Polscy oblaci pracu-



ją także jako kapelani w więzieniach i szpitalach. Prowadzą Cen-
trum Formacji dla młodzieży, a w trosce o jakość pracy misjonar-
skiej utworzyli także Ośrodek Formacji Misjonarzy Ludowych. 

We wszystkich wspólnotach oblackich są obecni również mi-
sjonarze-rekolekcjoniści, którzy specjalizują się w prowadzeniu 
misji parafialnych, rekolekcji i dni skupienia. Chętnie podejmu-
ją także posługę głoszenia słowa Bożego podczas uroczystości 
odpustowych i z innych okazji. Grupa misjonarska liczy około  
40 rekolekcjonistów. Skontaktować się z nimi można, korzystając 
z adresów umieszczonych na stronie www.oblaci.pl.

Życząc dobrej lektury, zapraszamy Czcigodnych Księży Pro-
boszczów i Przełożonych zakonnych do współpracy!

o. Sebastian Wiśniewski OMI
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