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Summary 

The present day of the Church brings with itself questions that also concern the role 

and identity of the priest. In this field questions have always appeared: Who is the priest? 

What are his functions? How does his service differ from the mission of lay people and other 

servants of the Church? Entering the field of the priest’s identity allows one to understand and 

determine important directions and tasks that an evangelist has to face. There are vast spaces, 

in which the priest’s identity may be realized, so that a homily can have its expression and 

brilliance, and so that it could bring spiritual good to the faithful. Among the factors forming 

the preacher’s identity one may find: farther preparation, beauty of speech and 

communication with the recipient, beauty of the word, positive criticism and first of all belief 

in the power of the preached word. 

 

Streszczenie 

Współczesność Kościoła niesie ze sobą pytania, które dotyczą także roli i tożsamości 

kapłana. W tej przestrzenia pojawiały i pojawiają się pytania: Kim jest kapłan? Jakie są jego 

funkcje? Czym różni się posługa od posłannictwa świeckich i innych sług Kościoła? Wejście 

w przestrzeń kapłańskiej tożsamości pozwala zrozumieć i wyznaczyć istotne kierunki i 

zadania stojące przed głosicielem słowa Bożego. Bez wątpienia wpływ ma odnalezienie 

kaznodziejskiej tożsamości. Kapłan musi mieć w sobie świadomość, że podstawowym jego 

zadaniem jest głoszenie słowa Bożego. Istnieją olbrzymie przestrzenie, w których tożsamość 

kaznodziejska może być realizowana, aby homilia miała swój wyraz i blask oraz, by 

przynosiła dobro duchowe wiernym. Wśród czynników kształtujących tożsamość 



przepowiadającego mogą się znaleźć: przygotowanie dalsze, estetyka wymowy i komunikacja 

z odbiorcą, estetyka słowa, pozytywna krytyka oraz przede wszystkim wiara w moc 

głoszonego słowa. 


