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Summary 

The day and time of preaching in Church were set by biblical, pastoral, economic and 

political reasons. The privileged day for preaching has always been Sunday—the day on chich 

Jesus Christ was resurrected and sent on the Apostles the Holy Spirit. Except for Sunday, 

sermons should be also given on important Church holidays, especially connected with the 

lives of Christ, the God’s Mother and some saints. For many centuries the holy Sunday mass 

could be celebrated between 9 and 13 as that was the time of Christ’s pain on the cross and 

His death. Then, the Word of God was preached which emphasized that great salutary work. 

Social and economic changes, Church persecution and the II World War were the reasons 

why holy masses could take place also in the evenings and then sermons were given as well. 

Finally, the pastoral reasons made the present Church, along with the development of tourism 

and mobility, celebrate the holy mass In the evening on the day preceding Sundays and 

holidays. Taking part in the such a mass meets the requirement to participate in the holy mass 

obligatory for every believer. The celebrant, however, is obliged to give a homily. 

 

Streszczenie 

Za właściwym dniem głoszenia słowa Bożego stoją racje biblijne, pastoralne, ekonomiczne i 

polityczne. Uprzywilejowanym dniem głoszenia słowa Bożego była zawsze niedziela. Oprócz 

niej koniecznie należało głosić kazanie w ważne święta kościelne, zwłaszcza związane z 

życiem Chrystusa, Matki Bożej i niektórych świętych. Racje biblijne sprawiły, że w wiekach, 



w których społeczeństwo uważało się za pia societas Christiana, msza główna niedzielna była 

zazwyczaj sprawowana o godzinie 9 lub między 9 a 13. Samo ulokowanie mszy świętej 

niedzielnej w tych godzinach sprawiało, że wpisywała się ona w czas męki Chrystusa na 

krzyżu i Jego śmierci. Wtenczas też głoszone było słowo Boże, które podkreślało te wielkie 

dzieła zbawcze. Przemiany społeczne i ekonomiczne, prześladowania Kościoła i II wojna 

światowa sprawiły, że msze święte zaczęły być sprawowane także wieczorem i wtenczas też 

głoszone były kazania. Wreszcie racje pastoralne skłoniły Kościół współczesny, w ślad za 

rozwojem turystyki i dużą mobilnością ludzi, na odprawianie Mszy świętej wieczorem dnia 

poprzedzającego niedziele i święta. Udział w niej czyni zadość nakazowi uczestniczenia we 

Mszy świętej, jaki jest obowiązkiem każdego wierzącego. Natomiast celebrans zobowiązany 

jest do głoszenia homilii. 

 


