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Metody aktualizacji antropologicznej w przepowiadaniu biskupa Ignacego 

Deca. Studium homiletyczne 

 

Główny cel badań podjętych w dysertacji stanowi odpowiedź na następujące pytanie: 

Jakie metody aktualizacji antropologicznej stosuje w swoich homiliach bp Ignacy Dec? Jak 

Biskup Świdnicki interpretuje treści zbawcze w kontekście treści egzystencjalnych słuchaczy 

homilii? W ramach tak sformułowanego celu głównego została podjęta próba wyłonienia metod 

aktualizacji właściwych analizowanym homiliom i próba oceny ich w świetle współczesnej 

homiletyki. Obok celu głównego pojawiają się cele poboczne niniejszej dysertacji. Zostały one 

sformułowane w postaci następujących pytań: Na czym polegają poszczególne metody 

aktualizacji antropologicznej odnalezione w homiliach Deca? Jaka jest forma doprowadzenia 

słuchaczy do spotkania z Chrystusem? Na czym polega chrystocentryczna koncepcja 

aktualizacji antropologicznej? Jaki jest związek metod z kerygmatem? W jaki sposób Autor 

prowadzi pogłębienie teologiczne? Jaką formę odpowiedzi na słowo Boże wskazują metody? 

W jaki sposób dostosowano treść przepowiadania do możliwości percepcji słuchaczy? 

Przedmiotem badań stanowiącym materiał źródłowy do analizy są homilie biskupa  

Ignacego Deca wygłoszone podczas jego posługi biskupiej. Zostały one zebrane 

i opublikowane w pozycji „Siejba Słowa”, wydawanej przez Świdnicką Kurię Biskupią. 

Materiał badawczy został zawężony do homilii niedzielnych opublikowanych we wspomnianej 

serii wydawniczej. Dotyczy to homilii wygłoszonych od dnia ingresu Ignacego Deca do katedry 

świdnickiej, tj. od 25 marca 2004 roku, do końca roku 2014. 

W celu zrealizowania określonych celów rozprawy zastosowana została odpowiednia 

metoda badawcza. Jest nią metoda analizy tekstu. W ramach analizy zastosowano krytykę 

tekstów homilii biskupa Deca. Termin „krytyka” oznacza analizę tekstów Autora w świetle 

publikacji z zakresu homiletyki, dotyczących poprawnej aktualizacji słowa Bożego. W procesie 

badań została ona podzielona na poszczególne etapy. Elementem podsumowującym jest 

wskazanie, jak wyniki analizy tekstów, a zatem metody aktualizacji antropologicznej 

stosowane przez Deca, są zgodne z zasadami homiletyki katolickiej. W tej części pracy 

zastosowana została metoda porównawcza. 

Wymienione powyżej etapy badań znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze 

rozprawy. Została ona podzielona na cztery rozdziały. Są one wynikiem podjętej analizy 
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i odzwierciedlają wyniki badań. Jednocześnie wskazują one poszczególne metody aktualizacji 

antropologicznej, które zostały wyróżnione jako właściwe dla przepowiadania Ignacego Deca. 

Są to kolejno: metoda aktualizacji historiozbawczej, metoda prorocko – interpretacyjna, metoda 

typologiczno – identyfikacyjna i metoda akomodacji formalnej. 

W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane przykłady homilii, w których Dec 

podejmuje aktualizację ludzkiej egzystencji w kontekście historii zbawienia i obecności Boga 

w świecie. Została także ukazana zaprezentowana przez Deca idea znaków czasu jako głosu 

Boga we współczesności. Jest to ważne zagadnie z punktu widzenia homiletyki, ponieważ 

pozwala tworzyć przestrzeń do spotkania człowieka z Bogiem. Jest to zatem sposób realizacji 

funkcji homilii, która polega na wprowadzeniu słuchacza w głąb misterium Jezusa Chrystusa. 

Wyróżniające u Deca jest prowadzenie słuchaczy do spojrzenia na swoje życie w perspektywie 

historiozbawczej. Dzięki temu Dec zaprzecza fragmentarycznej wizji życia człowieka. Drugi 

rozdział to niejako dostrzeżenie roli Deca jako proroka i interpretatora słowa Bożego wobec 

współczesnych mu słuchaczy. W treści tego rozdziału znajdują się zagadnienia 

chrystologicznej i paschalnej interpretacji ludzkiego życia, podejmowanie prorockiego 

uwzględniania szczególnych potrzeb słuchaczy i konfrontacja kerygmatu ze współczesnymi 

nurtami rozwoju kultury. Jest to ważne, gdyż umożliwia zrealizowanie celu homilii jakim jest 

doprowadzenie do spotkania człowieka z Bogiem i odkrycia Jego działania w codziennej 

rzeczywistości. W homiliach Autor jawi się jako prorok, który w splotach wydarzeń ludzkich 

dostrzega zdecydowane działanie Boga. Wyróżniającym się w homiliach zagadnieniem jest 

prawda o człowieku, którą może on odkryć w Chrystusie. Kolejny rozdział to prezentacja 

homilijnego procesu identyfikacji losów człowieka z misterium Boga, szczególnie znajdą się 

tam przykłady ukazania Chrystusa jako normy postępowania chrześcijańskiego oraz wskazanie 

właściwego kierunku myśli na temat moralności chrześcijańskiej, która jest wynikiem przyjęcia 

i działania łaski. Pozwala to na zrealizowanie funkcji homilii jaką jest doprowadzenie słuchacza 

do upodobnienie swojego życia do misterium Chrystusa. Analiza treści pozwoliła wyodrębnić 

charakterystyczne dla Deca elementy, jakimi w ramach tej metody posługuje się Autor. 

Pierwszym jest głoszenie potrzeby życia w harmonii z Bogiem, czyli przyjęcie Bożego sposobu 

postępowania. Jako realizację tej idei Biskup wskazuje pełnienie woli Bożej i praktykowanie 

miłości na wzór Chrystusa, który zostaje ukazany jako osobowa norma postępowania 

chrześcijańskiego.  Czwarty rozdział podejmuje zagadnienie z przestrzeni homiletyki 

formalnej. Zawarte zostały w nim wyniki badań nad językiem homilii Deca i prób dostosowania 

go do mentalności współczesnego człowieka. Nie ulega wątpliwości, iż sposób przekazu treści 

zbawczych wpływa, a nawet warunkuje proces aktualizacji. Badania dały obraz form 
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językowych jakimi posługuje się Dec. Wśród wielu należy wyróżnić próbę dostosowania 

języka homilii do mentalności współczesnych słuchaczy. Odpowiada to postulatowi 

uwspółcześnienia form języka, bądź inaczej mówiąc komunikatywności języka. Szczególnym 

tego wyrazem są barwne i dynamiczne formy retoryczne. Drugim cechującym homilie Deca 

wyróżnikiem języka jest jego egzystencjalny wymiar. Każdy wspomniany rozdział kończył się 

oceną sposobu zastosowania wspomnianych metod aktualizacji antropologicznej. Ocena ta 

została podjęta na podstawie materiału zgromadzonego w trakcie analizy nauczania 

Magisterium Kościoła, literatury przedmiotu i literatury pomocniczej.  
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