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Henryk Sławiński, Homilia w zgromadzeniu eucharystycznym. 
Recepcja współczesnego nauczania Kościoła w Dyrektorium 
homiletycznym (Ancilla Verbi, 7), Kraków 2018, 256 s.

Misją Kościoła jest prowadzenie Ludu 
Bożego do  spotkania z  Bogiem w  wie-
rze, nadziei i miłości. Powierzoną misję 
Kościół wypełnia, naśladując Jezusa, 
a  zwłaszcza realizując trzy fundamen-
talne funkcje: nauczycielską, liturgicz-
ną i pasterską. To one razem sprawiają, 
że zbawcze dzieło Chrystusa raz dokona-
ne w  historii zbawienia urzeczywistnia 
się we wspólnocie Kościoła. Ze względu 
jednak na to, że uwarunkowania, w któ-
rych przychodzi Kościołowi realizować 
swoją misję, ciągle się zmieniają, od-
działywując tym samym na  osobowość 
i postawę współczesnych wiernych, nie-
zbędne jest prowadzenie systematycz-
nych i wnikliwych badań teologicznopa-
storalnych, pozwalających w pełniejszy 
sposób dotrzeć z Dobrą Nowiną do serca 
dzisiejszego człowieka. Również impera-
tywem do podejmowania badań nad dzia-
łalnością zbawczą są  licznie wydawane 
dokumenty oraz bogactwo teologiczne 
zawarte w Magisterium Kościoła.

W nurt owych badań teologicznopa-
storalnych wpisuje się dzieło naukowe 
przygotowane przez wybitnego teo-
loga pastoralistę prowadzącego bada-
nia szczegółowe w  zakresie homilety-
ki, ks.  dra hab. Henryka Sławińskiego 
prof. UPJPII, zatytułowane Homilia w zgro-
madzeniu eucharystycznym. Recepcja współ-
czesnego nauczania Kościoła w Dyrektorium 
homiletycznym. Monografia ks. Henryka 
Sławińskiego ze  względu na  podjęty 
temat z  pewnością odnotowana zosta-
nie w  środowisku naukowym teologów 
pastaralistów i  homiletów, jak również 
spotka się z  dużym zainteresowaniem 
duszpasterzy, którym powierzone zosta-
ło przez Kościół zadanie przepowiadania 
słowa Bożego.

Recenzowane opracowanie poświę-
cone zostało ukazaniu wartości homi-
lii w  zgromadzeniu eucharystycznym. 
Zauważyć należy, że  autor jako wy-
trawny badacz od samego początku re-
dakcji dzieła stosuje wymagane zasady 
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metodologii. Stąd już we wprowadzeniu 
wyjaśnił szczegółowo status quaestionis, 
określił precyzyjnie przedmiot material-
ny i formalny podjętych badań, scharak-
teryzował cel pracy oraz źródła, na jakich 
oparł swoje badania, opisał wreszcie za-
stosowaną metodę oraz omówił kompo-
zycję pracy.

Ksiądz Sławiński w  trzech kolejnych 
rozdziałach w sposób logiczny i uporząd-
kowany, a przy tym wnikliwy i niezwykle 
komunikatywny pokazał bogactwo i war-
tość homilii w  zgromadzeniu euchary-
stycznym. Przede wszystkim jednak wy-
kazał, co z nauczania Kościoła o homilii 
zostało uwzględnione w Dyrektorium ho-
miletycznym. W  rozdziale pierwszym 
zatytułowanym Dokumenty Kościoła po-
wszechnego na temat homilii przeanalizo-
wał zgromadzone dokumenty Kościoła, 
wyjaśniając, że  homilia przywrócona 
przez Sobór Watykański II doczekała się 
w okresie posoborowym wielu wypowie-
dzi Urzędu Nauczycielskiego. W tej części 
książki zaprezentowane zostało naucza-
nie papieży w  okresie posoborowym 
na  temat homilii. Na  uwagę zasługuje 
także wydobycie i  ukazanie bogactwa 
na  temat homilii, zawartego w  doku-
mentach Kurii Rzymskiej, a mianowicie: 
instrukcji o  należytym wykonywaniu 
liturgii; wprowadzeniu do mszału i  lek-
cjonarza; dokumentach dotyczących mi-
sterium Eucharystii i posług w Kościele, 
a  także w  dokumentach o  celebracjach 

dla grup specjalnych i w innych opraco-
waniach Kurii Rzymskiej.

W rozdziale drugim omawianej książ-
ki, zatytułowanym Nauczanie o  homilii 
w Dyrektorium homiletycznym ks. Sławiński 
wykazał, że  w  poddanym szczegółowej 
analizie dokumencie Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
ma rzeczywiście miejsce recepcja soboro-
wych i posoborowych dokumentów doty-
czących homilii. Na kanwie tychże doku-
mentów zaprezentowana została natura 
homilii, która związana jest z uprzywile-
jowanym, liturgicznym kontekstem, jak 
również ukazano homilię jako akt litur-
giczny, w  którym dokonuje się uświę-
cenie Ludu Bożego i  uwielbienie Boga. 
Zaakcentowane zostało przy tym także 
sakramentalne znaczenie homilii, wyni-
kające z  obecności Chrystusa w  liturgii 
i w przepowiadaniu Jego sługi. Następnie 
zaprezentowany został opis homilii, wy-
jaśniający, czym homilia nie jest (via ne-
gativa), oraz opis pozytywny (via positiva), 
ukazujący, czym ona jest. W dalszej części 
tegoż rozdziału uwaga autora skupiła się 
na omówieniu roli głosiciela, a także od-
biorcy homilii. Następnie przedstawione 
zostały zasady interpretacji słowa Bożego 
w liturgii: zasada treści i jedności całego 
Pisma Świętego; odczytywanie Pisma 
Świętego w żywej tradycji Kościoła oraz 
uwzględnianie analogii wiary. Należy za-
uważyć, że te trzy zasady służące do in-
terpretacji Pisma Świętego w  każdych 
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okolicznościach są szczególnie zalecane 
przez Dyrektorium homiletyczne i pomoc-
ne do  przygotowania homilii mszalnej. 
Zwieńczeniem tej części książki stała się 
prezentacja zagadnienia dotyczącego 
przygotowania homilii. Dlatego po uka-
zaniu powagi przygotowania omówiona 
został metoda przygotowania homilii 
lectio divina zalecana przez Dyrektorium, 
a zwłaszcza przez papieża Benedykta XVI 
i Franciszka.

W części trzeciej, ostatniej części pra-
cy, zatytułowanej Walory i  mankamenty 
dokumentu autor wskazał na  pozytyw-
ny wkład Dyrektorium homiletycznego 
w rozwój teologii przepowiadania słowa 
Bożego, dostrzegając także braki doku-
mentu. Wśród walorów omówione zo-
stało znaczenie pogłębionego nauczania 
o naturze homilii jako integralnej części 
liturgii, wskazano także na  paschalne 
misterium Chrystusa jako główne źród-
ło i  treść homilii, zauważono promocję 
homilii jako aktu liturgicznego o sakra-
mentalnym znaczeniu oraz podkreślo-
no, że  Dyrektorium homiletyczne dostar-
czyło metodę i  wzorzec przygotowania 
homilii z  uwzględnieniem roku litur-
gicznego. Natomiast do  mankamentów 

omawianego dokumentu zaliczono nie-
wystarczającą refleksję nad uczestnikami 
zgromadzenia wiernych oraz pominięcie 
kwestii formalnych nauczania Kościoła 
na  temat homilii. Autor opracowania 
w  prowadzonej refleksji naukowej nie 
zatrzymał się tylko na  wskazaniu nie-
obecnych w Dyrektorium elementów waż-
nych dla przepowiadania, lecz ukazał ich 
znaczenie, odwołując się do  bogactwa 
nauczania Kościoła.

Recenzowana praca stanowi solidne 
i dojrzałe dzieło naukowe. Na zauważe-
nie i podkreślenie zasługują wnikliwość 
prowadzonych analiz i trafność wyciąg-
niętych wniosków, mających zastosowa-
nie zarówno w  teorii, jak i  w  praktyce 
przepowiadania. Walorem prezento-
wanej pracy są  jej źródłowość i  bogata 
literatura. Podkreślić należy także aktu-
alność podjętej problematyki badawczej. 
Dlatego z  satysfakcją polecam książkę 
opracowaną przez ks. Sławińskiego 
Homilia w zgromadzeniu eucharystycznym. 
Recepcja współczesnego nauczania Kościoła 
w  Dyrektorium homiletycznym, mając na-
dzieję, że spotka się ona z dużym zainte-
resowaniem czytelników.
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