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Jakże często słowa głoszone w kościele nie trafiają do słuchaczy.
Nie znaczy to jednak, że nie mamy słuchać. Ksiądz Bosko pokazuje,
że nie można rezygnować z mówienia o Bogu,
a chłopcy, którzy poszli za nim na lekcję katechizmu,
są odzwierciedleniem nas samych, spragnionych
słów prawdy, miłości, pocieszenia.
Słów, za którymi warto podążać.
Takie jest właśnie Słowo Boże - prawdziwe,
żywe i wskazujące drogę.
Wielki Post to dobra okazja, aby wsłuchać się
w głos Pana Boga. Okazja, którą można wykorzystać
lub zmarnować! 
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„W czasie pewnego nabożeństwa
popołudniowego ks. Bosko przechodząc 
przez kościół, zauważył drzemiących
przy balustradzie kilku czeladników
 murarskich, których dyskretnie spytał:
- Dlaczego tu śpicie?
- Bo nic nie rozumiemy z kazania.
Ten ksiądz nie mówi do nas. 
- Chodźcie ze mną!
Ks. Bosko zaprowadził ich 
do zakrystii, wygłosił krótką
lekcję katechizmu
i zachęcił, by przychodzili
tu co niedziela”. 
(Memorie Biografiche II) 

Czas głoszenia,

czas słuchania!

..........
...Wielki....Post.......

Oto nadejdą dni -
wyrocznia Pana Boga -
gdy ześlę głód na ziemię,
nie głód chleba
ani pragnienie wody,
lecz głód słuchania
słów Pańskich.
(Am 8, 11)



Szukamy dobrych kaznodziejów – oni zaś wdzięcz-
nych i uważnych słuchaczy. Rekolekcje parafialne 
lub zamknięte są okazją do spełnienia obydwu 
oczekiwań. Papież Franciszek, który ma swój 
oryginalny styl homilii (krótkie, bezpośrednie, 
biblijne i życiowe), w swojej adhortacji Evangelii 
Gaudium (Radość Ewangelii) podkreśla, jak 
ważne jest głoszenie i słuchanie Słowa Bożego.  
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy (Rz 10, 17). 
Odmawiając sobie udziału w rekolekcjach odma-
wiamy zatem sobie okazji do pogłębienia i ożywie-
nia własnej wiary. Zaniedbujemy swoją wiarę. 

Wielki Post – to również zaproszenie na wielko-
postne rekolekcje. A te, są trudem i dla kaznodzie-
jów i dla słuchaczy. Niestety zdarza się, że drogi 
jednych i drugich się nie spotykają lub rozchodzą. 
Wierni z różnych powodów nie mogą lub nie chcą 
iść na rekolekcje.

Czasem jednak sam kaznodzieja rozmija się 
z oczekiwaniami słuchaczy, nie trafia z tematem 
lub emocjonalnie nie spotyka na ambonie z odbior-
cą słowa. Wielu kaznodziejów wiąże skuteczność  
przepowiadania jedynie z ciekawą formą. 
Ale jej poszukiwanie może powodować, że forma 
przesłoni treść, że stanie się celem samym 
w sobie. Papież Franciszek, we wspomnianym 
dokumencie przestrzega: Homilia nie może być 
spektaklem rozrywkowym, nie kieruje się też 
logiką przekazów medialnych, ale powinna 
wzbudzić zapał i nadać sens liturgii (EG 135). 

Jaka zatem powinna być homilia podczas reko-
lekcji, zwłaszcza tych głoszonych do młodzieży? 
Powinna być krótka i powinna unikać sprawia-
nia wrażenia, że jest jakąś konferencją lub lekcją. 
Kaznodzieja może być zdolny do utrzymania 
żywego zainteresowania ludzi przez godzinę, 
ale wtedy jego słowo staje się ważniejsze od cele-
bracji wiary. Wymaga to, aby słowo kaznodziei 
nie zajmowało nadmiernego czasu, aby to Pan 
błyszczał bardziej niż szafarz-kaznodzieja (EG 135). 

Tylko poruszony Słowem, może poruszyć innych. 
Dzieje się to, gdy kaznodzieja mówi całym 
swoim sercem. Papież wyjaśnia, że przemawianie 
sercem oznacza, że ma ono być nie tylko 
nieustannie pałające, ale także oświecone całością 
Objawienia oraz drogą. Tożsamość chrześcijańska, 
będąca owym chrzcielnym przytuleniem, które 
jako dzieciom przekazał nam Ojciec, budzi w nas 
tęsknotę, jak w marnotrawnych – a umiłowanych 
w Maryi – synach, za innym uściskiem Ojca 
miłosiernego oczekującego na nas w chwale. 
Trudnym, ale pięknym zadaniem głoszącego  
Ewangelię jest sprawienie, aby nasz lud poczuł 
się niejako między tymi dwoma przytuleniami 
(EG 144). 

Życzmy sobie zatem udanych i głębokich rekolekcji! 
Zarówno dla głoszących, jak i słuchających. 

     Sosna

       na temat

Nie łatwo jest być słuchaczem,

 nie łatwo jest być słuchanym

Słowo Boże, słuchane i celebrowane,
zwłaszcza w Eucharystii, karmi 

i umacnia wewnętrznie chrześcijan 
oraz czyni ich zdolnymi 

do prawdziwego świadectwa 
ewangelicznego w życiu codziennym.

                                                       pp. Franciszek
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 Jan Bosko już jako młody chłopak powtarzał 
swoim kolegom kazania usłyszane w kościele. 
Jednak pierwsze, własne kazanie wygłosił w 1838 r. 
we wsi Alfiano w święto Matki Boskiej Różań-
cowej. Był to okres, kiedy studiował jeszcze jako 
kleryk w seminarium. O swoich pierwszych 
kazaniach  ks. Bosko wspomina tak: „Nie wiem, 
jaki pokarm duchowy czerpali ludzie z moich 
kazań. Wszędzie oklaskiwano mnie i zaczynała 
mnie rozpierać próżność, gdy pewnego dnia 
dostałem pewną lekcję.
 Po skończeniu kazania w Capriglio spytałem 
o zdanie człowieka, który wyglądał na inteligentne-
go. Obsypał mnie niekończącymi się pochwałami:
– Kazanie księdza o duszach w czyśćcu było 
wspaniałe! 
A ja przecież mówiłem o wielkości Matki Boskiej... 
 W Alfiano zapytałem o opinię proboszcza, 
ks. Józefa Pelato, człowieka bardzo doświadczone-
go i głęboko wierzącego.
– Proszę mi szczerze powiedzieć, co ksiądz myśli 
o moim kazaniu?
– Było bardzo ładne i uporządkowane. Przemawia-
łeś w dobrym języku, cytując wiele fragmentów z 
Biblii. Jeśli tak dalej będziesz pracował, staniesz się 
poszukiwanym kaznodzieją.
– Ale czy ludzie coś zrozumieli?
– Niewiele. Mój brat ksiądz, paru jeszcze innych – 
tak.
– A przecież myśli te nie były trudne.
– To tobie wydają się proste, dla ludzi są za bar-
dzo wzniosłe. Ludzie nie nadążają za tokiem rozu-
mowania opartego na refleksjach z Pisma świętego 
i popartego przykładami z historii Kościoła.
– Co ksiądz mi radzi?
– Porzucić język i styl klasyków. Musisz mówić 
dialektem, lub jeśli chcesz po włosku, ale prościej, 
prościej, prościej. Zamiast abstrakcyjnego rozumo-
wania, przytaczać przykłady, robić proste, z życia 
wzięte porównania. Pamiętaj, że ludzie nie wszyst-
ko rozumieją i że prawdy wiary należy wykładać 
możliwie prosto.
 Ta ojcowska rada posłużyła mi na całe życie. 
Zachowuję do tej pory te pierwsze kazania, 
dowody mego zawstydzenia. Kiedy dziś biorę je 
do ręki, nie widzę w nich nic innego jak próżność 
i chęć bycia „modnym”. Bóg miłosierny dał mi tę 
bezcenną lekcję, która przydała mi się później przy 
głoszeniu kazań, uczeniu katechizmu i pisaniu 
książek” (Wspomnienia Oratorium).

 Tego, jak mówić kazania uczył się ks. Bosko 
także od ks. Józefa Cafasso, wykładowcy homi-
letyki w Konwikcie Kościelnym. Twierdził on, 
że wiele grzechów wśród katolików pochodzi 
stąd, że nie słuchają oni lub nie praktykują tego, 
co słyszą w kościele. Mówił ponadto, że „także 
winą kaznodziejów jest, że nie przygotowują się 
należycie do kazań przez studium teologii, Pisma 
św., Ojców Kościoła, historii kościelnej, modlitwę 
i dobry przykład”. Ks. Cafasso „wpajał mocno, 
że przemówienia winny być dostosowane do po-
ziomu słuchaczy, proste i krótkie, treść winna być 
uporządkowana (...). Przykłady czerpać się winno 
z życia codziennego (...). Kaznodzieja nie powi-
nien się wywyższać spośród wiernych (...). Mniej 
filozofii w naszych kazaniach - mawiał - mniej 
słów, których ludzie nie rozumieją; natomiast 
tłumaczyć trzeba, że niebo znaczy zachowanie 
Przykazań Bożych, modlitwa, nabożeństwo do 
Najświętszej Panny, uczęszczanie do Sakramentów 
świętych, unikanie lenistwa, złych towarzystw, 
niebezpiecznych okazji, praktykowanie miłości 
bliźniego, cierpliwe znoszenie przykrości, słowem 
nie powinno być kazania, w którym nie wspomni-
my ludziom o prawdach wiecznych (...). Mówmy 
często o radościach nieba, by w duszach rozbudzać 
pragnienie zdobycia go” (Memorie biografiche II).
 Ksiądz Bosko starał się jak najwięcej 
skorzystać z tych rad i stosować je w swej posłudze 
kapłańskiej. Postawił sobie przy tym za cel, że musi 
być rozumiany przez słuchaczy, zwłaszcza przez 
młodzież, dlatego starał się, by jego język i styl 
był jak najbardziej zrozumiały dla wszystkich. 
Wielką rolę odegrała w tym względzie jego mama 
Małgorzata. Pewnego razu przeczytała szkic 
kazania, które przygotowywał syn. Znalazła tam 
zdanie, które opisywało św. Piotra jako „dzierżą-
cego klucze”. Zapytała Jana, co to znaczy. W od-
powiedzi usłyszała, że „dzierżyć klucze” znaczy 
tyle, co je nosić. Wtedy zdziwiona zapytała: Dla-
czego więc tak nie mówisz? To była ważna lekcja. 
Od tego dnia Jan Bosko, późniejszy wielki święty, 
pokazywał każdy tekst kazania matce, która ukoń-
czyła zaledwie dwie klasy szkoły powszechnej 
i korygował każde słowo, którego jego mama nie 
zrozumiała. Dzięki temu jego kazania były jasne 
dla wszystkich.

W tle: ambona z kościoła św. Franciszka Salezego w Turynie. 
Prezent od ks. Józefa Cafasso. To właśnie dzięki słowom jednej 
z homilii ks. Bosko, wygłoszonej z tej ambony, zrodziło się 
w Dominiku Savio pragnienie świętości.

dobry Kaznodzieja
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newsy

W ostatnich miesiącach 
zostały wyremontowane 
pomieszczenia Ośrodka 
EMAUS: 
sala multimedialna,
konferencyjna,
jadalnia i sypialnie. 
Wszystko po to,
aby młodzież
czuła się u nas
dobrze!

Zapraszamy
do Czerwińska!  

       polecane    

W ramach przygotowań do wielkiego 

Jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin 

św. Jana Bosko, Ośrodek Młodzieżowo – 

Powołaniowy EMAUS zaprasza

wszystkich animatorów Salezjańskiego 

Ruchu Młodzieżowego (oratorium, 

ministranci, saruel, oaza, itd.)

na rekolekcje, na Colle Don Bosco. 

Rekolekcje w miejscu, gdzie urodził się, 

żył i pracował święty Jan Bosko

odbędą się w dniach 13 – 21 września 

2014 roku. Będą one miały charakter 

pielgrzymki, podczas której odwiedzimy 

miejsca związane z Janem Bosko,

Dominikiem Savio i innymi świętymi 

rodziny salezjańskiej.

W ramach wyjazdu przewidziany

jest również dzień wypoczynku nad morzem i zwiedzanie atrakcji Turynu.

Mamy nadzieję, że uda się nam przeżyć piękny czas duchowej odnowy w ojczyźnie Apostoła Młodzieży. 

Zapisy na rekolekcje trwają do 1 maja 2014 r. 

 

Panie Jezu,
który powołujesz tego, kogo zechcesz,
naucz mnie odczytywać znaki Twojej woli 
w moim życiu.
Odkryj Twój zamysł wobec mojej osoby
i uczyń mnie gotowym
do odważnej odpowiedzi
na Twoje wezwanie.
Św. Janie Bosko,
bądź mi przewodnikiem i nauczycielem
w wiernym realizowaniu
Bożego planu zbawienia.
Amen.

       modlitwa   


