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Summary 

Contemporary preaching practice stresses the importance of very well prepared introduction, 

which structures the sermon, making it clear and transparent. It also facilitates communication 

between the speaker — the preacher, and the recipients — the listeners. The purpose of this 

article is to attempt a critical look at the introductions of contemporary sermons in the light of 

guidelines, which for this important part of the text were outlined by philosophers of ancient 

rhetoric and preaching. Deliberation presented in this article is the result of much discussion 

regarding the practical realization of the principles of composition of the introduction. 

Material submitted for analysis of preaching style comes from “The Radio Sermons of the 

Holy Cross Church in Warsaw” collections. The intention of this article’s author is to inspire 

preachers to reflect on the construction process of the introduction in their unique sermons 

and homilies. An ingenious preacher’s main responsibility is to surprise his listeners, to 

waken their interest, to free them from everyday routine from the beginning, so that in the 

end, they will be inspired to reach for supernatural reality and be led to God. 

 

Streszczenie 

Współczesna praktyka kaznodziejska podkreśla rolę dobrze opracowanego wstępu, który nie 

tylko nadaje kazaniu jasność i przejrzystość jego struktury, ale także ułatwia komunikację 

między nadawcą - kaznodzieją a odbiorcami - słuchaczami. Celem niniejszego artykułu jest 

próba krytycznego spojrzenia na teksty wstępów współczesnych kazań w świetle założeń, 

jakie tej ważnej początkowej partii tekstu wyznaczyli teoretycy retoryki antycznej oraz 

kaznodziejstwa. Przedstawione w artykule rozważania są zapisem kilku uwag na temat 

sposobu praktycznej realizacji zasad kompozycji wstępu. Poddany analizie kaznodziejskiej 

materiał pochodzi ze zbioru Świętokrzyskich kazań radiowych. Zamiarem autora niniejszego 

artykułu jest zainspirowanie praktyków kaznodziejstwa do twórczej refleksji nad procesem 

konstruowania oryginalnych wstępów własnych kazań i homilii. Od pomysłowości 

kaznodziei w głównej mierze zależy to, czy już na początku swego wystąpienia zdoła 

zaskoczyć słuchaczy, rozbudzić ich zainteresowanie, wyrwać z codzienności, by w 

konsekwencji porwać ich do nadprzyrodzonej rzeczywistości i doprowadzić do Boga. 

 


