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WPROWADZENIE 

 

Od października 2002 roku odprawiam zasadniczo w 

każdą niedzielę i święta obowiązujące, o ile nie zachodzi-

ła jakaś przeszkoda, Mszę świętą w Kaplicy Loretańskiej 

przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie 

o godzinie 10
15

 (początkowo kilka razy o piętnaście mi-

nut później). Bez względu na ilość obecnych osób zaw-

sze głosiłem homilię. Z czasem grono obecnych na tej 

Mszy świętej uległo stabilizacji i wtedy powstała potrze-

ba, aby można było tym, którym wypadła jakaś prze-

szkoda, udostępnić treść opuszczonej homilii. Ostatecz-

nie od  października 2008 roku wszystkie wygłoszone 

homilie zostały nagrane na dyktafon, a następnie były 

udostępniane na płytkach CD. 

Obecnie wszystkie homilie są zgrywane i przepisy-

wane, a ich treścią chcemy się dzielić dzięki serii druko-

wanych pozycji, które ze względu na miejsce wygłasza-

nia określone zostały jako Homilie Loretańskie. Jeden 

tomik będzie zawierał około trzydziestu homilii, pierw-

szy z nich przedstawiamy Czcigodnym Czytelnikom, a 

kolejne są już w przygotowaniu. Wydawnictwo PETRUS 

podjęło się systematycznego wydawania opracowanych 

tomików, których według już posiadanych zasobów mo-

głoby być dwanaście, a można mieć nadzieję, że nie bę-

dzie na tym koniec. 

Poszczególne homilie przede wszystkim nawiązują 

do bieżących tekstów czytań liturgicznych, które w każ-

dym przypadku są zaznaczone. Zaznacza się także okre-

ślenie odnośnego dnia liturgicznego, co może dopomóc 
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w wybiórczym odczytywaniu związanym z konkretnymi 

dniami liturgicznymi. 

Przytaczane teksty niezależnie od biegu roku litur-

gicznego mogą służyć jako lektura duchowa, a także dla 

rozszerzenia znajomości prawd wiary. Przygotowujący 

homilie lub liturgiczne komentarze biblijne mogą znaleźć 

w tych tekstach wiele przydatnego im materiału, choć 

wydaje się, że absolutnie nie nadają się one na gotowe 

homilie nie tylko ze względu na aktualizacje do minione-

go już czasu, ale także ze względu na szczególny sposób 

wypowiedzi, który jest charakterystyczny dla autora, a w 

innym wykonaniu mógłby zupełnie nie pasować do mó-

wiącego. Małpowanie czyichś wypowiedzi bardzo często 

prowadzi do ośmieszenia tego, kto się do tego ucieka. 

Zwłaszcza teksty wypowiadane podczas liturgii mają być 

osobistym świadectwem mówiącego. Jeżeli jednak ktoś 

w swym przygotowywaniu wypowiedzi będzie mógł 

znaleźć pomoc w prezentowanych tekstach, będzie to 

radością autora, ale prezentuje je raczej dla szerszego 

grona czytelników, nie tyle jako pomoc homiletyczną, ile 

podstawę osobistego przemyślenia. Dlatego każdy może 

sięgnąć do myśli, jakie zostały tu rozwinięte. 

 

 

    Ks. Tomasz Jelonek 

 

Kraków, dnia 2 marca 2015 roku. 
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