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Ksi dz Zdzis aw Grzegorski — ojciec polskiej 

homiletyki kontekstualnej

Pos uga przepowiadania wymaga od kaznodziei zarówno wiadomo ci pot gi s o-

wa Bo ego i Bo ego dzia ania, jak te  znajomo ci i rozumienia wspó czesno ci; 

bycia w równym stopniu teologiem i humanist . G oszenie s owa Bo ego doko-

nuje si  bowiem zawsze w kontek cie innych przekazów religijnych i wiec kich, 

jest zatem osadzone kontekstualnie. Kontekstualny charakter ma tak e wiedza 

o nim, czyli homiletyka, która w swoich rozwa aniach powinna uwzgl dnia  

ró ne konteksty naukowe i kulturowe2. Przede wszystkim jednak musi ona doko-

na  w sobie daleko id cych przeobra e  przez konfrontacj  z teori  komunika-

cji mi dzyludzkiej oraz nawi zanie kontaktu i zadomowienie si  w kontekstach 

innych dziedzin i dyscyplin wiedzy i ycia ludzkiego, m.in. literatury, socjologii 

i antropologii. Pogl d taki wyra a  ks. Zdzis aw Grzegorski (1930–2012)3, zna-

1 Ksi dz Adam Kalbarczyk — kap an archidiecezji pozna skiej, doktor habilitowany teologii, 

profesor nadzwyczajny homiletyki, prodziekan Wydzia u Teologicznego UAM w Poznaniu; cz o-

nek Pozna skiego Towarzystwa Przyjació  Nauk; germanista, t umacz; autor kilku ksi ek oraz 

wielu artyku ów z dziedziny teologii pastoralnej i teologii kaznodziejstwa; interesuje si  retoryk  

homiletyczn , tzw. „teologi  dzieci c ”, relacj  mi dzy teatrem a przepowiadaniem, pos ug  s owa 

laikatu jak te  histori  kaznodziejstwa protestanckiego okresu ortodoksji lutera skiej; e-mail: 

adamkal@amu.edu.pl. ORCID: 0000-0002-3749-2497.
2 Por. W. Przyczyna, Przedmowa, w: K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, t um. M. Mijal-

ska, Kraków 2003, s. 8. 
3 Ksi dz Zdzis aw Grzegorz Grzegorski urodzi  si  13 pa dziernika 1930 roku w Poznaniu. 

Ucz szcza  do Gimnazjum w. Marii Magdaleny. W latach 1951–1957 odby  studia teologiczne 

w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 30 maja 1957 roku przyj  w katedrze 

pozna skiej wi cenia kap a skie. Po krótkim okresie pracy duszpasterskiej w parafii odby  studia 

specjalistyczne w zakresie filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1961–1966). 

W 1972 roku uzyska  stopie  doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe kontynuowa  poprzez indywidualne studia komuni-
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ny pozna ski homileta, wyk adowca homiletyki i wieloletni redaktor naczelny 

najstarszego polskiego periodyku homiletycznego „Biblioteka Kaznodziejska”. 

W swoich pracach rozwin  on zr by homiletyki zorientowanej kontekstualnie, 

traktuj cej kazanie jako akt komunikacji s owa Bo ego. Uwa any jest za g ówne-

go przedstawiciela czy wr cz ojca polskiej homiletyki kontekstualnej. 

Niniejszy artyku  ma na celu przypomnienie i przybli enie znacz cego wk a-

du tego pozna skiego teologa we wspó czesn  refleksj  nad kaznodziejstwem. 

Dokona si  to przez omówienie najpierw dorobku publikacyjnego ks. Grzegor-

skiego, nast pnie za o e  jego homiletyki kontekstualnej, na ko cu za  jego za-

s ug w tworzeniu „Biblioteki Kaznodziejskiej”.

Dorobek publikacyjny

Ksi dz Zdzis aw Grzegorski pozostawi  po sobie liczne publikacje. Bibliogra-

Þ a prac drukowanych ksi dza profesora, zestawiona w uk adzie chronologicz-

nym od roku 1946 po rok 2001, liczy cznie 263 pozycje4. Nie uwzgl dniono 

w tym wykazie zamieszczanego systematycznie w „Bibliotece Kaznodziejskiej” 

od tomu 114 z 1985 roku s owa od redaktora naczelnego pt. W tym miesi cu… 

Ogólnie jednak mo na mie  w tpliwo ci, czy bibliograÞ a ta rzeczywi cie obej-

muje wszystkie publikacje ksi dza profesora, tym bardziej e — jak dzi  wiado-

mo — pisa  cz sto pod ró nymi pseudonimami. Po roku 2001 ukaza o si  wiele 

nast pnych tekstów ks. Grzegorskiego, ale artyku ów naukowych ju  tylko kilka. 

We wszystkich swoich pracach autor podejmuje ró norodn  tematyk , od 

opowiada  dla dzieci i m odzie y, przez studia nad teatrem religijnym, literatur  

i rodkami spo ecznego przekazu, a  po artyku y i ksi ki z dziedziny homiletyki 

i komunikacji s owa Bo ego.

Od 1946 do 1969 roku mamy w opublikowanym wykazie bibliograficznym do 

czynienia wy cznie z krótkimi, cz sto jednostronicowymi, acz warto ciowymi 

kacji mi dzyludzkiej w Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem Franka E.X. Dance’a, profesora 

komunikacji na Uniwersytecie w Denver, jak te  pobyt w Institute of Advanced Pastoral Studies 

w Bloomfield Hills w Michigan. Od 1967 do 1999 roku wyk ada  homiletyk  na Papieskim Wy-

dziale Teologicznym oraz Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, a w latach 1969–1976 tak e 

w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie jako adiunkt przy katedrze homiletyki. Od 1985 do 

2004 roku by  redaktorem naczelnym wydawanego w Poznaniu najstarszego polskiego periodyku 

homiletycznego „Biblioteka Kaznodziejska”. Przez wiele kadencji by  cz onkiem Komisji Episko-

patu Polski ds. rodków Spo ecznego Przekazu. Zmar  15 pa dziernika 2012 roku w Poznaniu. 

Wi cej na temat ycia ks. Grzegorskiego w jego niebanalnej, napisanej pi knym j zykiem, licz cej 

prawie 80 stronic autobiografii. Zob. Z. Grzegorski, Autobiografia, „Pozna skie Studia Teologicz-

ne” 10 (2001), s. 415–494. Tom ten zadedykowano ks. Grzegorskiemu z okazji jego 70 urodzin. 
4 Zob. Bibliografia prac drukowanych ksi dza profesora Zdzis awa Grzegorskiego, opr. 

M. Przepióra, „Pozna skie Studia Teologiczne” 10 (2001), s. 495–506.
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zarówno pod wzgl dem merytorycznym, jak i literackim, tekstami o charakterze 

popularnoteologicznym, praktycznym i rozwa aniowym, publikowanymi g ównie 

w „Go ciu Niedzielnym” i „Przewodniku Katolickim”. Wszystkie one — nawet 

te najwcze niejsze — ujawniaj  nieprzeci tny talent pisarski ks. Grzegorskiego.

W 1970 roku publikuje on swoj  pierwsz  prac  naukow : licz cy 29 stron 

artyku  na temat pos ugi s owa w schemacie teorii informacji, opublikowany 

w periodyku „Studia Theologica Varsaviensia”. W sumie — do 2005 roku — 

ks. Grzegorski wyda  drukiem 35 prac naukowych, w tym: 12 artyku ów w mo-

nografiach zbiorowych, 22 artyku y w czasopismach naukowych, takich jak 

„Studia Theo logica Varsaviensia”, „Katecheta”, „Roczniki Humanistyczne”, 

„The Clergy Review”, „Ateneum Kap a skie”, „Pozna skie Studia Teologiczne” 

i „Teologia Praktyczna”, oraz jedn , licz c  251 stron, ksi k  naukow  zatytu-

owan  Homiletyka kontekstualna, stanowi c  nie podr cznik homiletyki kon-

tekstualnej — jak by to sugerowa  jej tytu  — lecz zbiór tekstowo autonomicz-

nych wzgl dem siebie artyku ów, opublikowanych wcze niej osobno w ró nych 

periodykach naukowych lub dzie ach zbiorowych, wydany w serii Biblioteki 

Pomocy Naukowych Wydzia u Teologicznego UAM w Poznaniu w 1999 roku. 

W ród wyliczonych tu prac naukowych znajduj  si  dwie w j zykach obcych: 

jedna po angielsku z 1973 roku — na temat kaznodziejstwa w Polsce, w wy-

dawanym w Londynie mi dzynarodowym pi mie akademickim „The Clergy 

Review”5; druga po francusku — o historii teatru religijnego w latach 1939–1945 

w pracy zbiorowej pod redakcj  Ireny S awi skiej i Stefana Sawickiego na temat 

sacrum we wspó czesnej literaturze polskiej, wydanej w Lublinie w 1978 roku6. 

Tytu y prac naukowych ks. Grzegorskiego odzwierciedlaj  szerokie spektrum 

jego humanistycznych i teologicznych zainteresowa  oraz obszarów bada . Na-

le  do nich przede wszystkim poszukiwania homiletyczne w zakresie nowej, 

tzn. opartej na nowych ród ach refleksji homiletycznej; tworzenia nowej teorii, 

koncepcji przekazu s owa Bo ego; kontekstualnego charakteru wspó czesnej ho-

miletyki; literatury, a zw aszcza tzw. antropologii literackiej jako ród a refleksji 

nad kaznodziejstwem i tworzywa kaza ; funkcji kaznodziei w komunikacyjnym 

modelu przepowiadania; mo liwo ci homiletycznej adaptacji ameryka skiej 

komunikacji retorycznej; homiletyki akademickiej w USA; homiletyki ydow-

skiej; dydaktyki homiletyki; formacji homiletycznej alumnów seminariów du-

chownych; problematyki warto ciowania kaza ; umiej tno ci proklamacji s owa 

Bo ego. Interesowa y go zagadnienia rodków spo ecznego przekazu i kultury 

audiowizualnej, które podejmowa  w artyku ach po wi conych katechezie i wy-

5 Zob. Z. Grzegorski, Preaching in Poland, „The Clergy Review” 2 (1973), s. 103–114.
6 Zob. ten e, Du côte de l’espoir. L’histoire du théâtre religieux pendant la guerre de 1939–

1945, w: La littérature contemporaine Polonaise et le Sacré, 5, sous la direction: I. S awi ska, 

S. Sawicki, Lublin 1978, s. 59–92. 
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chowaniu religijnemu, jak np. pedagogia masowego przekazu w obr bie kate-

chezy; audiowizja i problemy wspó czesnej katechezy zintegrowanej; formacja 

do dialogu w rodzinie wobec wp ywu masowego przekazu; wspó kszta towanie 

rodków spo ecznego przekazu przez katolików. Zajmowa  si  literatur  i teatrem 

religijnym, proponuj c w swoich artyku ach wykorzystanie utworów literac kich 

w katechezie czy inscenizacj  religijn  jako rodek wychowania w wierze. 

J zyk tych prac jest czasami trudny, a styl niemal e eseistyczny, co jednak 

nie ujmuje im naukowego charakteru. Liczne odniesienia do naj wie szej wów-

czas literatury obcoj zycznej z obszaru teorii komunikacji i homiletyki, g ównie 

ameryka skiej, opatrzone starannym aparatem krytycznym, wiadcz  nie tylko 

o naukowej wie o ci i warto ci tych tekstów, lecz tak e o klimacie intelektual-

nej uczciwo ci, w którym powsta y. 

Przygl daj c si  bibliografii ks. Grzegorskiego, nietrudno zauwa y , e wi k-

szo  jego prac naukowych powsta a i zosta a opublikowana w latach siedem-

dziesi tych i na pocz tku lat osiemdziesi tych minionego wieku. Wi e si  to 

niew tpliwie z jego zaanga owaniem w tamtym czasie jako wyk adowcy homi-

letyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, jego prac  naukow  na 

Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, przyja ni  i wspó prac  z ks. Lesz-

kiem Kucem (1927–1986)7, zajmuj cym si  teologi  komunikacji, jak te  z dwo-

ma pobytami studyjnymi w Stanach Zjednoczonych8. By  to czas, gdy kszta -

towa o si  jego pole zainteresowa : koncepcja interdyscyplinarnego czy — jak 

wola  mówi  — kontekstualnego pojmowania homiletyki. Pó niej — w latach 

dziewi dziesi tych XX wieku i pocz tkach XXI wieku — ukazuj  si  drukiem 

niestety ju  tylko nieliczne jego prace naukowe.

Zr by homiletyki kontekstualnej

Ostatni artyku  ks. Grzegorskiego, zatytu owany Homiletyka kontekstualna. 

Przysz o  — przesz o , ukaza  si  w 2005 roku9. Autor — jak wynika ze wst -

pu — potraktowa  t  wypowied  jako rodzaj „testamentu” i podsumowania nurtu 

zapocz tkowanego w 1969 roku prób  w czenia teorii komunikacji w naukow  

reß eksj  nad kaznodziejstwem i rozwini tego w 1974 roku w artykule zatytu-

owanym O kontekstualny charakter wspó czesnej homiletyki10, b d cym swoi-

stym „manifestem” homiletyki kontekstualnej. „Homiletyka — pisa  w nim — 

7 Zob. ten e, Autobiografia, s. 481–482.
8 Zob. tam e, s. 461–466, 467–471.
9 Zob. ten e, Homiletyka kontekstualna. Przysz o  — przesz o , „Pozna skie Studia Teolo-

giczne” 18 (2005), s. 125–133.
10 Zob. ten e, O kontekstualny charakter wspó czesnej homiletyki, „Studia Theologica Varsa-

viensia” 1 (1974), s. 79–118. 
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musi by  zawsze wspó czesna, jej postulaty winny by  aktualne, ywe, musz  

si  sprawdza  podczas sprawowania pos ugi s owa. Drog  do tego jest sensow-

ny dialog ko cielnej tradycji komunikacji s owa z normami wspó czesnymi”11. 

Swoj  „now ” homiletyk  opar  na ameryka skiej teorii przekazu religijnego, 

homiletycznego, b d cego z o onym procesem interakcji o zasi gu personalnym 

i spo ecznym, a nie — jak to czyniono dotychczas w obr bie retoryki klasycz-

nej — na samym kazaniu jako tek cie wypowiedzi12. 

W swoim obszernym Wprowadzeniu do teorii przekazu homiletycznego 

z 1973 roku13 ks. Grzegorski podj  my l Herberta Marshalla McLuhana (1911–

1980), kanadyjskiego teoretyka komunikacji, e „sam sposób przekazu jest prze-

kazem”, a zatem 

ca o  teorii przekazu zmierza do inspirowania my lenia kategoriami s owa Bo-

ego i kategoriami cz owieka s uchaj cego, a wi c kategoriami komunikacji i po-

rozumiewania. Mi dzy […] postulatywno ci  dawnej homiletyki a deskryptyw-

no ci  wspó czesnej wiedzy o komunikacji winna znale  swoje miejsce nowa 

homiletyka, któr  nale y rewaloryzowa  i przekszta ci  tak przez refleksj  nad 

s owem Bo ym, jak i s owem cz owieka do cz owieka14. 

Nowa homiletyka powinna zatem patrze  na przekaz s owa Bo ego konteks-

tualnie, czyli od strony kszta tuj cych go sytuacji. Kaznodziei przypada w tym 

bogatym zespole interakcji rola s uchaj cego cz owieka, s uchaj cego kogo  

drugiego — w dynamicznym akcie intelektualnym, zawsze uwzgl dniaj cego 

w kazaniu wielostronny kontekst ycia, sfer  do wiadczania wiata przez wspó -

czesnego cz owieka, a wi c wszystkich zjawisk, które tak a nie inaczej kszta tu-

j  adresata, a który przez kaznodziej  ma zosta  sprowokowany do kreacyjnego 

procesu. W tym procesie zaznacza si  — jako zasadniczy parametr odbioru — 

wolno  cz owieka i jego tajemnicza reakcja. St d przepowiadanie jest zarówno 

misterium Boga, jak i misterium cz owieka, jest w swej g bi tajemnic , wobec 

której staj  wszyscy partnerzy interakcji. Dlatego nie da si  zdefiniowa  s owa 

w ca ej pe ni. Zawsze pozostanie ono dla nas 

tajemnic  — misterium ludzkim, a zarazem Bo ym, tak w sensie ukonstytuowa-

nia cz owieka, jak i w sensie realizowania si  zamierze  aski Bo ej. S owo jako 

11 Ten e, Homiletyka kontekstualna, Biblioteka Pomocy Naukowych 13, Pozna  1999, s. 31.
12 Por. G. Kubski, O homiletyce kontekstualnej Zdzis awa Grzegorskiego, „Pozna skie Studia 

Teologiczne” 10 (2001), s. 247–252, tu: s. 249–250.
13 Zob. Z. Grzegorski, Wprowadzenie do teorii przekazu homiletycznego, w: Praktyka przepo-

wiadania s owa Bo ego. Materia y do nauczania w zak adach teologicznych, t. 2, red. L. Kuc, 

Warszawa 1973, s. 19–138. 
14 Tam e, s. 21. 
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rzeczywisto  s yszana jest darem w swej naturze bliskim innemu misterium, ja-

kim jest rozumienie i pojmowanie rzeczywisto ci. Bóg objawiaj c si  cz owieko-

wi w s owie, wkroczy  w jego proces pojmowania siebie samego15. 

Jak wida , kontekstualnie rozumiane jest tutaj samo s owo — jako element mis-

terium pojmowania rzeczywisto ci.

Z poj ciem kontekstu dla homiletyki ks. Grzegorski czy dwa kr gi: „pokrew-

nych dyscyplin naukowych i nauki o innych rodkach i metodach przekazu oraz 

pokrewnych warto ci, cenionych przez cz owieka, tworzonych przeze , uznawa-

nych czy gloryfikowanych, przekazywanych drugim”16. Dlatego do elementów 

sk adowych homiletyki kontekstualnej, a w niej teorii przekazu religijnego, na-

le : „wiedza o rodkach przekazu i prawach nimi rz dz cych oraz wiedza o za-

warto ci przekazów stykaj cych si  w czasie i przestrzeni z kazaniem, warto ci 

eksponowanych przez wspó czesn  kultur ”17. Charakterystyczn  cech  propono-

wanego i rozwijanego przez ks. Grzegorskiego nurtu kontekstualnego w homile-

tyce jest koncentracja na momencie nawi zania kontaktu, procesie przekazywania 

s owa i tym wszystkim, co si  w tej chwili dzieje w sensie nadprzyrodzonym, jak 

te  sytuacyjno , egzystencjalno  patrzenia na moment s uchania s owa Bo ego, 

nawi zywanie do „pobliskich kontekstów wiedzy, do kultury i problemów, które 

formuj  s uchacza i z którymi przyszed  s ucha , do których wróci”18. 

Przekaz homiletyczny jest procesem zainicjowanym przez Boga — g ówne-

go Nadawc . „Podejmuje go i realizuje cz owiek aktualnie sprawuj cy pos ug  

s owa”19. Jego wypowied  nale y do jego osobistego kontekstu, jest efektem jego 

przemy le  i dialogu z Bogiem. Wypowied  ta ma by  przyj ta i w czona przez 

odbiorc  do jego osobistego kontekstu my lowego. Proces ten przebiega zawsze 

w kontek cie wspó czesno ci. W ten sposób kontekst czasowy, przyrodzony, 

spotyka si  z kontekstem wiecznym, nadprzyrodzonym. Rozpoznaniu konteks-

tów s uchacza ma s u y  sonda  kontekstów kulturowych zarówno w obr bie 

kultury masowej, ni szej kultury, jak i kultury wy szej, literatury, teatru, tego, co 

cz owiek mówi sam o sobie20. 

Ostatnim przejawem ukierunkowania kontekstualnego homiletyki jest postu-

lat wprowadzenia g osu i do wiadcze  pokrewnych specjalistów w proces anali-

zy wydarzenia kaznodziejskiego, albo inaczej: postulat przeprowadzenia analizy 

kontekstualnej kazania, jego krytycznej oceny przez grono specjalistów (teologa, 

15 Tam e, s. 31; por. ten e, Homiletyka kontekstualna…, s. 128. 
16 Ten e, O kontekstualny charakter…, s. 91.
17 Tam e.
18 Tam e.
19 Ten e, Monolog czy dialog? Mi dzy pi knem a skuteczno ci  — uj cie kontekstualne, „Po-

zna skie Studia Teologiczne” 14 (2003), s. 121–132, tu: s. 126. 
20 Zob. ten e, O kontekstualny charakter…, s. 101. 
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biblist , pedagoga, pastoralist , eksperta w dziedzinie retoryki, eksperta w dzie-

dzinie komunikacji mi dzyludzkiej) i przedstawicieli s uchaczy, laikatu. Analiza 

ta ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, co rzeczywi cie wydarzy o 

si  podczas g oszenia s owa Bo ego21. 

Za o enia homiletyki kontekstualnej ks. Grzegorski koncypowa  i realizowa  

w swoich wyk adach i wiczeniach w Poznaniu i Warszawie. Koncepcja by a roz-

wijana w licznych sympozjach, konferencjach i zwi zanych z nimi dyskusjach, 

budz c zainteresowanie tak e nieko cielnych instytucji, co wiadczy o jej inspi-

ruj cej obecno ci22. Nurt refleksji komunikacyjnej i kontekstualnej w homiletyce 

popularyzowany przez ks. Grzegorskiego oraz jego apel o interdyscyplinarno  

i wyj cie z „homiletycznego getta”23, zosta  odnotowany najpierw przez ks. Anto-

niego Lewka (1940–2010)24. Pierwsz  prób  uj cia homiletyki w kluczu konteks-

tualnym podj  ks. Zbigniew Adamek25. W nurcie tym plasuje si  te  interesuj ce 

opracowanie na temat skuteczno ci g oszenia s owa Bo ego autorstwa o. Gerarda 

Siwka CSsR (1938–2015)26 i artyku  ks. Józefa Do gi (1940–2014) o komunika-

cji interpersonalnej w obr bie kaznodziejstwa27. Promowane przez ks. Grzegor-

skiego komunikacyjne zorientowanie refleksji homiletycznej wida  te  w pracach 

o. Klemensa Jockwiga CSsR28, ks. Jana Pracza29 i o. W adys awa Chaima CSsR30. 

Niemniej w 1997 roku ks. Grzegorski ubolewa  nad tym, e „nie ma komunikacji 

mi dzy homiletami interesuj cymi si  komunikacj  w homiletyce”31. 

Warto  zaproponowanej przez ks. Grzegorskiego koncepcji homiletyki kon-

tekstualnej le y przede wszystkim w dostrze eniu zwi zku mi dzy formami 

przekazu religijnego a innymi formami przekazu, jak te  w zwróceniu uwagi na 

to, e skuteczno  g oszenia s owa Bo ego zale y w du ej mierze od w a ciwe-

go zakomunikowania. Pos uga s owa tworzy, wed ug niego, swoisty kana  in-

formacji, w którym istotn  rol  odgrywa wiadomo  teologiczna, usposobienie 

g osz cego, postawa odbiorcy, kontekst bli szy i dalszy oraz j zyk. Kazanie jest 

21 Zob. tam e, s. 115–118. 
22 Zob. ten e, Homiletyka kontekstualna…, s. 126.
23 Ten e, Kaznodzieja w komunikacyjnym modelu przepowiadania, w: S uga S owa, red. 

W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 193–201, tu: s. 194.
24 Zob. A. Lewek, Wspó czesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1, Warszawa 1980, s. 95, 108. 
25 Zob. Z. Adamek, Homiletyka, Tarnów 1992. 
26 Zob. G. Siwek, Skuteczniej przepowiada . Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992. 
27 Zob. J. Do ga, Z podstawowych zagadnie  komunikacji, „Studia Teologiczne Bia ostocko-

-Drohiczy sko- om y skie” 9 (1991), s. 305–316.
28 Zob. K. Jockwig, Dydaktyka homiletyki w aspekcie nowych tendencji w kaznodziejstwie, 

w: W drodze na ambon , red. G. Siwek, Kraków 1991, s. 46–61. 
29 Zob. J. Pracz, Kazanie jako akt komunikacji, w: Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kra-

ków 1994, s. 83–97. 
30 Zob. W. Chaim, Kazanie jako komunikat, w: tam e, s. 98–135. 
31 Z. Grzegorski, Kaznodzieja…, s. 194.
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aktem komunikacji mi dzyludzkiej, pe ni cym funkcj  poznawcz , impresywn  

(konatywn ), fatyczn  (kontaktow ) i profetyczn  (wieszcz c ). Dlatego kazno-

dzieja powinien zawsze sprawdza  funkcjonowanie kana u komunikacyjnego 

przez obserwacj  teologiczn  i postulatywn . 

Redagowanie „Biblioteki Kaznodziejskiej”

Miejscem i jednocze nie zadaniem, w którym ogniskowa o si  ca e dotychczaso-

we do wiadczenie i przygotowanie intelektualne ks. Grzegorskiego, gdzie reali-

zowa a si  kontekstualno  kaznodziejstwa w praktyce, by a redakcja „Biblioteki 

Kaznodziejskiej”. Redagowanie tego pisma przez prawie 20 lat traktowa  jako 

swoiste „duszpasterzowanie”, cho  po rednio — przez ksi y, którym podsuwa  

materia y pomocnicze — nie atwe, lekkie i przyjemne, wyciskaj ce zy, gotowe 

do mechanicznego odczytania na ambonie, lecz prowokuj ce ich do przemy le , 

opracowania w asnej wersji. Najwa niejsz  za  innowacj  wprowadzon  przez 

niego do tego s dziwego periodyku by a coraz aktywniejsza rola osób wieckich, 

wchodz cych w forum wspó pracy ksi y (tak rozumia  funkcjonowanie mie-

si cznika homiletycznego). Zaproponowane sugestie s uchacza, komentarze s u-

chacza zaznajomionego z tematyk  homilii, któr  duszpasterz ma przygotowa , 

traktowa  jako „trzymanie r ki na pulsie”. Tre  tych komentarzy jest — jak pisa  

w swojej autobiograÞ i — kopalni  „reß eksji nad stanem religijno ci, konkretny-

mi zapotrzebowaniami przyk adowego polskiego katolika, brakami w wykszta -

ceniu katechetycznym”, dowodem „zw tpie  i niepokojów”, rzecz  godn  „ogl -

du i zastanowienia — nie tylko czytaj cych numer duszpasterzy…”32.

Ksi dz profesor Wies aw Przyczyna, znany krakowski homileta, d ugoletni 

przewodnicz cy Sekcji, a pó niej Stowarzyszenia Homiletów Polskich, powiedzia  

w wywiadzie z Katarzyn  Zagórsk , e kierowane przez ks. Grzegorskiego pismo 

„sta o si  nowoczesnym forum wymiany my li, a nie tylko zbiorem gotowych po-

mocy kaznodziejskich”33. Redagowany przeze  miesi cznik homiletyczny „osi g-

n  — jak powiedzia  ks. Bogdan Reformat, ówczesny dyrektor Drukarni i Ksi garni 

w. Wojciecha (wydawcy pisma) — wysoki poziom edytorski i sta  si  wyró niaj -

c  pozycj  w ród propozycji wydawniczych kierowanych do duszpasterzy”34. 

* * *

Przedstawienie dzie a ks. Zdzis awa Grzegorskiego b dzie niepe ne bez uwzgl d-

nienia kontekstu jego ycia, nieprzeci tnych uzdolnie  i bogatej osobowo ci, 

32 Z. Grzegorski, Autobiografia, s. 490. 
33 Zadany Dar, „Przewodnik Katolicki” 41 (2004), s. 21.
34 Cyt. za: Z. Grzegorski, Homiletyka kontekstualna…, s. 133. 
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której podstawowym wyró nikiem by a wyj tkowa wra liwo . To z niej zrodzi-

o si  jego dzie o. Ona te  t umaczy to wszystko, czego nie napisa . 

Na ko cu tego dzie a trzeba dostrzec wielokropek — ulubiony znak inter-

punkcyjny ks. Grzegorskiego. Znaczy on, e jego dzie o jest niedoko czone, po-

zostawione nam do dalszego rozwijania i popularyzacji, a eby w Ko ciele przy-

j o si  wreszcie kontekstualne rozumienie i praktykowanie komunikacji s owa 

Bo ego. Jest to koniec ko ców zaproszenie do — jak pisa  we wprowadzeniu 

do swojej Homiletyki kontekstualnej — czynienia homiletyki i kaznodziejstwa 

„ ywym elementem nowej ewangelizacji, faktycznie pos ug  s owa we wkorze-

nianiu si  Ko cio a we wspó czesn  kultur ”35.

Zdzis aw Grzegorski — father of Polish contextual homiletics

Summary

The article reminds and introduces the work of Zdzis aw Grzegorski (1930–2012), a theologian 

from Pozna , a lecturer of homiletics and the editor of the “Biblioteka Kaznodziejska” (Preachers’ 

Library), called the father of the Polish school of contextual homiletics. The contextual homiletics, 

which he created and popularized in numerous publications, deals with the relationship of the forms 

of religious messages to other forms of communication and makes the effectiveness of proclaiming 

the word of God relevant to communicating. The service of the word creates a peculiar channel of 

information, consisting of such elements as: theological awareness, disposition of the preacher, the 

attitude of the recipient, the closer and further context, the language. The communication act on the 

pulpit has various functions: cognitive, conative, phatic and prophetic. The preacher should check 

the functioning of the communication channel through the theological and postulative observation.

Grzegorski’s concept was developed in a few national symposia and conferences. It had a sig-

nificant impact on the contemporary Polish homiletic reflection. The communication and contex-

tual orientation can be seen in several works of Polish preachers. Nevertheless, Grzegorski’s work 

demands further development and popularization, so that the contextual understanding and practice 

of communicating the word of God has been adopted in the Church.

Keywords

Zdzis aw Grzegorski, contextual homiletics
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35 Ten e, Homiletyka kontekstualna, s. 7. 
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