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I. CHARAKTERYSTYKA OMAWIANEGO MATERIAŁU, 
ZAŁOŻENIA ARTYKUŁU

Dzięki uprzejmości Sióstr św. Elżbiety m ieliśmy możność 
wypożyczenia z ich archiw um  we W rocławiu około dwudzie
stu  tomików tekstu  kazań i konferencji wygłoszonych przez 
ks. biskupa W incentego U rbana wobec sióstr Zgromadzenia. 
Ten w łaśnie tekst staje się przedm iotem  obecnego opraco
wania.

W związku z posiadanym  m ateriałem  należy uczynić kilka 
wyjaśnień. Pierw sze dotyczy jego cząstkowego charakteru , 
drugie jego reprezentatyw ności dla całości kaznodziejstwa 
biskupa Urbana, trzecie jego przydatności dla analizy, ze 
względu na w artość omawianego tekstu  jako przekazu rze
czywistej kom unikacji kaznodziejskiej.

W. U r b a n ,  zwłaszcza od czasu, gdy został biskupem  po
mocniczym we W rocławiu, upraw ia niezwykle bogatą i różno
rodną działalność kaznodziejską. N iektóre dane liczbowe do
tyczące tego zjawiska poda się w  końcowej części artykułu . 
M ateriał jakim  dysponujem y m a charak ter cząstkowy i z ko
nieczności jednostronny. Są to, jak  już podano, kazania i kon
ferencje głoszone we W rocławiu do Sióstr św. Elżbiety, z któ
rych domem ks. biskup związany jest od początku swej dzia
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łalności we W rocławiu. Cząstkowość i jednostronność m ateria
łu  są ze sobą wzajem nie połączone, nie chodzi bowiem tylko
0 cząstkowość w sensie ilościowym. M amy przed sobą jakoś
ciowo rzecz biorąc zaledwie cząstkę dorobku kaznodziejskie
go W. Urbana, zwróconego przecież do najprzeróżniejszych 
środowisk i zróżnicowanego ze względu na adresatów  przy
najm niej pod względem problem atyki i języka. Jednostron
ność polega na analizowaniu w obecnym artykule  przemówień 
zwróconych do jednego i to specjalnego środowiska sióstr za
konnych.

Cząstkowy i jednostronny charak ter m ateriału  ogranicza 
pole analizy, wnosi jednak swoiste wartości. Pozwala na prze
śledzenie znamion kaznodziejstwa W. U rbana w ram ach jed
nolitego bloku kom unikacji kaznodziejskiej i to w  środowisku, 
k tóre mówca dobrze zna i w którym  jest dobrze znany, co 
pozwala przejaw ić się szczególnie wyraźnie pewnym  cechom 
tego kaznodziejstwa, które, jak  się okaże w toku analizy, w y
d ają  się z homiletycznego punk tu  widzenia szczególnie ważne,
1 nie w aham y się napisać, reprezentatyw ne. Oczywiście, re 
prezentatyw ne w sensie hom iletycznym, to  znaczy ujaw nia
jące możliwie wyraziście fak t rzeczywistej kom unikacji dw u
stronnej mówcy ze słuchaczami, jak i charakter tego kontaktu, 
tej kom unikacji. To zaś jest już kw estia hom iletycznie pierw 
szoplanowa, dotyczy bowiem samego przekazu słowa Bożego 
badanego w konkretnej s truk tu rze kom unikacyjnej.

W skazana hom iletyczna reprezentatyw ność omawianego 
m ateria łu  pozwoli na wgląd w osobowość hom iletyczną bi
skupa W. Urbana, pojm owaną nie jako badanie indyw idual
nych właściwości mówcy, ale na funkcjonowanie w  określonym  
i trw ałym  środowisku takiego właśnie przekazu Ewangelii. 
W tym  też sensie zbadanie posiadanego m ateriału  może sta
nowić dobre w prowadzenie do studium  całego dorobku kazno
dziejskiego W. Urbana.

Dysponujem y tekstem  pisanym  na maszynie, którego 
s tru k tu ra  kom pozycyjna nie jest nam  znana w szczegółach. 
Nie jest to na pewno pełny tekst autorski. A więc, zapis tekstu  
mówionego zredagowany i autoryzowany. Nie jesteśm y w sta
nie dociec, ja daleko sięgają interw encje redakcyjne w odnie
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sieniu do tekstu  rzeczywiście wypowiedzianego. W szystko to 
nie ułatw ia analizy hom iletycznej, a przynajm niej wym aga 
dokładnego sprecyzowania stanowiska badawczego.

Stanowisko badawcze określim y najpierw  negatyw nie, na
stępnie zaś pozytywnie. Określenie negatyw ne dotyczy nie
możności dotarcia w prost do s tru k tu ry  homiletycznej oma
wianego bloku dorobku kaznodziejskiego. Ponieważ jednak nie 
możemy zrezygnować z prób dotarcia do tej s truk tu ry , pozo
sta je  tylko m etoda analizy pośredniej przez wskazanie na 
pew ne właściwości kom pozycji aktualnie posiadanego przez 
nas tekstu. W łaściwości te  pozwolą przynajm niej na określe
nie w przybliżeniu, jak  dalece mówca znajdował się w kon
takcie z audytorium , czy i jak  podejm ował rzeczywiste sy tua
cje egzystencjalne danego zgromadzenia i jego życiowe pro
blem y, czy przekazywane przez siebie słowo Boże podawał 
jako odpowiedź na te właśnie sytuacje i problem y, i czy w resz
cie s tara ł się zgrom adzeniu staw iać konkretne propozycje, 
a naw et żądania w  powiązaniu z trafn ie  u jętą  sytuacją.

Pozytyw nie je  określając, nasze stanowisko badawcze po
lega na zanalizowaniu w istniejącym  tekście jakości przekazu 
słowa Bożego w powiązaniu z potrzebam i słuchaczy i z osobo
wością hom iletyczną mówcy. Zdołamy na ten  tem at powiedzieć 
tyle, ile dopuszcza tekst, z którego specyfiki dobrze zdajem y 
sobie sprawę. W w yniku pow inniśm y otrzym ać w stępny obraz 
posługi kaznodziejskiej biskupa W. Urbana, pozwalający na 
dalsze praw idłowe nad nim studia.

P rzedstaw im y teraz założenia niniejszego artykułu , na j
pierw  metodologiczne, a następnie kompozycyjne.

Założenia metodologiczne ujaw niły  się już, przynajm niej 
częściowo, przy om awianiu samego m ateria łu  analizy. Uwagi 
tam  wypowiedziane uzupełnim y obecnie i podsum ujem y. 
Punktem  wyjścia jest oczywiście nasze rozum ienie s tru k tu ry  
hom iletycznej. Składają się na nią trzy  elem enty wzajem nie 
powiązane. Mówca, trak tow any w edług zasady boskoludzkiej 
pośrednictw a kościelnego jako rzecznik Chrystusa obecnego 
w Kościele przez Ducha św., a równocześnie jako ten  oto kon
k re tn y  człowiek posiadający określone dane osobiste i pozy
cję — rolę społecznokościelną w tym  oto zgromadzeniu. Na
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stępnie, sam o zgromadzenie słuchaczy, w spółpracujące z mów
cą dzięki przeżyw aniu określonych sytuacji i problemów ży
ciowych, ew entualnie kom unikow aniu ich głoszącemu, oraz 
dzięki postawie świadczenia przyjętem u słowu Bożemu i prze
kazywania go dalej słowem i czynem. Wreszcie, elem entem  
istotnym  s tru k tu ry  homili tycznej jest samo słowo Boże, 
C hrystus uwielbiony i obecny przez Ducha św., k tóry  jest nam  
dany. Ewangelia, to przecież nie słowa tylko, lecz okazanie 
Ducha i mocy.

W związku z tak  pojm owaną s tru k tu rą  hom iletyczną zada
my badanym  tekstom  pew ną ilość pytań. Skupią się one dokoła 
rzeczywistej kom unikacji mówiącego ze słuchaczami, i to ko
m unikacji dw ustronnej, oraz około świadomości obecności 
Chrystusa i Ducha św., czyli około świadomości, że w kazaniu 
dokonuje się aktualizacja tej obecności.

W świetle takich założeń z przyjem nością możemy zapo
wiedzieć, że badane teksty  przyniosą wiele ciekawego m ate
riału, który, jakkolwiek pośrednio, przyniesie pozytyw ne dane 
co do praw idłowej s tru k tu ry  hom iletycznej. Badany dorobek 
w ydaje się rzeczywiście pełen Ducha i mocy.

Założenia kom pozycyjne artyku łu  przedstaw iają się jak  
następuje. Przedstaw iam y najpierw  w yniki analizy tekstów  
biskupa U rbana zebranych pod nagłówkiem Kazania niedziel
ne, świąteczne i okolicznościowe. Do tego zbioru dołączy się 
w analizie również kazania m aryjne. W szystkie te kazanie łą
czy fakt, że związane są z poram i roku liturgicznego. Z dość 
oczywistych względów te w łaśnie teksty  w ysuw am y na począ
tek omówienia. Zadanie główne, jakie spełnić pragnie analiza, 
to spostrzeżenia dotyczące aktualizacji słowa Bożego i przez 
to samo aktualizacji — uobecnienia żywego Chrystusa. W Ko
ściele dokonuje się to przede wszystkim  w litu rg ii euchary
stycznej stosownie do okresów roku kościelnego. Będziemy 
mieli okazję prześledzić ewolucję tekstów ku coraz bardziej 
akcentowanej aktualizacji Chrystusa. Mówiąc najprościej, 
teksty  te z upływem  la t sta ją  się coraz bardziej spraw ozda
niam i z głoszonych nie — kazań tem atycznych, ale z homilii.
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W następnej, trzeciej części artyku łu  rozpatrzy się konfe
rencje głoszone do sióstr zakonnych. W tej znowuż części ana
lizy na pierwszy plan  w ysunie się zagadnienie kom unikacji 
kaznodziejskiej i zagadnienie podejm owania w przem ówieniach 
sytuacji i problem ów życiowych w powiązaniu z określonym  
powołaniem chrześcijańskim, jakim  jest powołanie siostry za
konnej w zgrom adzeniu takim, jak Siostry św. Elżbiety.

O statnią część artyku łu  poświęcimy próbie naszkicowania 
syntetycznego obrazu s tru k tu ry  hom iletycznej omawianych 
m ateriałów . Wskaże się również na k ierunki dalszych potrzeb
nych badań nad dorobkiem kaznodziejskim  biskupa W. U rba
na, tak w  odniesieniu do tego samego zbioru tekstów  jak  rów 
nież i w odniesieniu do innych, nie reprezentow anych w do
stępnym  nam  zbiorze, działów kaznodziejstwa. Doda się kilka 
inform acji na tem at ilościowego i jakościowego zakresu ca
łości tego dorobku oraz powiązania go z innym i działami dusz
pasterstw a biskupa Urbana.

II. KAZNODZIEJSTW O ZWIĄZANE Z ROKIEM LITURGICZNYM

Do zakresu analizy, której wyniki przedstaw iam y w obec- 
cnej części artykułu , należą kazania głoszone w ciągu roku 
kościelnego w kaplicy św. Józefa we Wrocławiu, a zebrane 
w tom ikach obejm ujących lata 1953—56, 1959, 1963—64, 
1968—71.

„C hrystus nie przestał istnieć i działać w świecie; założył 
Kościół, On żyje w Kościele, On jest w Kościele. I dlatego 
w  tym  Kościele jest M aryja jako M atka, m atka Chrystusa 
i  Jego Kościoła. (...) Chce służyć człowiekowi, a więc i Tobie. 
K orzystaj”. (1. I. 1972 r.). Zacytow any tekst nie należy już 
właściwie do zakresu badanych — w ykracza o jeden dzień 
poza rok 1971. Jest to jednakże tekst bardzo sym ptom atycz
ny, streszczający krótką homilię, noworoczną. Nie trzeba 
długiego kom entarza, by wskazać jak  dalece uobecnia ten 
fragm ent żywego Chrystusa i żyjącą Bogarodzicę w  Jej święto.

W niedzielę W ielkanocną 1971 roku ks. biskup U rban gło
sił: „C hrystus zm artw ychw stał! (...) Gdzież ten  Chrystus jest? 
Chciejm y oczy otworzyć i chciejm y widzieć Chrystusa. Jest
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On niew ątpliw ie w  ludzkiej społeczności, bo ludzkość i każde 
serce człowieka, to własność Boża, to własność Chrystusowa, 
i trzeba tylko godnie i szlachetnie otworzyć oczy, mieć oczy, po
siadać oczy, a C hrystusa naocznie się zobaczy i dojrzy, bo On 
jest w  ludzkiej społeczności. Chciejm y szukać Chrystusa jesz
cze bliżej, aniżeli ty lko w ludzkiej społeczności, chciejm y goi 
szukać w ludzkiej duszy” . Można by się z Księdzem Biskupem  
pospierać i o szczegóły argum entacji i przedstaw ienia — co 
to  znaczy własność, i czy tylko o nią tu  idzie, czy rzeczywiście 
we własnej duszy spotykam y Chrystusa bliżej niż w innych 
ludziach, a jeśli tak, to w jakim  sensie? Jedno jest pewne:: 
tekst przytoczony świadczy bardzo mocno o głoszeniu Chry
stusa żywego i obecnego, dla którego trzeba jedynie „otwo
rzyć oczy, mieć oczy, posiadać oczy”.

Dla porównania sięgniemy do najdaw niejszych tekstów. 
Oto fragm ent z kazania należącego do cyklu o częściach m szy 
św. „W duchu głębokiej w iary  spoglądać m usim y na ołtarz, 
na k tórym  to samo się odgrywa, co w W ielki P iątek  na Gol
gocie, lecz tylko w sposób bezkrwawy. Przeistoczenie, to ta 
jem nica w ielka i święta. Chwila, w  której chleb w Ciało, 
a wino w K rew  się przem ienia, w której Jezus prawdziwie na 
ołtarz przychodzi jest chwilą największych, przeobfitych łask” . 
(16. 8. 1953) r.). „Z rozpoczęciem się nowego roku liturgicz
nego należy zastanowić się nie tylko nad przebiegiem  w yda
rzeń następujących po sobie, a dotyczących osoby Chrystusa 
Pana, lecz równocześnie muszę sobie uprzytom nić, zwrócić 
uwagę na to, jak  ubiegły rok przeżyłam , co dobrego dla siebie 
zyskałam, a co straciłam , jak  korzystałam  z natchnień i słowa 
Bożego, a równocześnie jak  chcę w przyszłości postępować”. 
(31. 11. 1953 r.).

Nie stw ierdzam y różnicy w treści nauczania, w yraźnie w i
dzimy jednak odmienność sposobu, powiedziałbym, jakości 
uobecnienia słowa Bożego. Ta wcześniejsza odznacza się pewną 
pośredniością.

„Prosimy, aby Duch św. — Miłość Boża zstąpiła do serc- 
ludzkich i opromieniła je blaskiem czystym  i n ieprzem ijają
cym. Łączmy się z oczekiwaniem Kościoła i otwórzm y nie ty l
ko serca, ale przede w szystkim  rozum y nasze na to działanie-
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Ducha św., aby rozum  nasz pojm ow ał to najwyższe, odwieczne 
dobro”. (6. 4. 54 r.). „C hrystus przynosi człowiekowi pełną ra 
dość. Choć sam  opuszczony i wzgardzony, (...) aniołom każe 
zwiastować pokój ludziom dobrej woli. Harm onia w ew nętrzna 
niczym nie nadwerężona daje człowiekowi tę pełną radość. 
Straszliw e jest oblicze człowieka, k tó ry  nie ma harm onii we
w nętrznej. Chrystus, Światłość odwieczna roznieca w, sercu 
ludzkim  blaski odwiecznej radości, w ew nętrznej pogody — 
niech ta  radość towarzyszy nam  zawsze” . (25. 12. 1955 r.).

K azania ks. biskupa W. U rbana odznaczają się szczególną 
konstrukcją językową. C harakterystyki języka tych kazań, 
w odniesieniu przede w szystkim  do omawianych obecnie ka
zań związanych z rokiem  liturgicznym , możemy dokonać jedy
nie w przybliżeniu, ze względu na w skazaną już pośredniość 
i skrótowość przekazu.

Zacytow ane dotychczas fragm enty  nie dają pełnego obrazu 
naw et i tak  w przybliżeniu przekazanego nam  tekstu, zwła
szcza zaś tekstu  mówionego. Z powodu założeń realizowanych 
w obecnej części analizy w ybraliśm y wypowiedzi W. U rbana 
ilustru jące najbardziej uobecniający i aktualizujący tajem nice 
chrześcijańskie sposób mówienia. Ogólnie w ypada stwierdzić, 
że w tom ikach kazań dotyczących roku kościelnego, zwłaszcza 
w tom ikach najdaw niejszych, znajdują się dłuższe partie  tek
stu  pisane stylem  inform ującym , wykładowym , z konieczności 
abstrakcyjnym  oraz, że tak  się wyrazim y, jukstapozycyjnym , 
om awiającym  poszczególne praw dy wiary, przykazania m oral
ne i dane historyczne jedna za drugą, bez podstawowej troski 
o język symbolicznego skrótu.

Podczas lek tu ry  czeka nas jednakże niejedna niespodzian
ka. Zaskoczenia, o k tórych wspominamy, w ynikają z tego, co 
bym  nazwał stylistyką zaangażowaną. Niektóre zdania drżą 
praw dziw ą pasją, łagodzoną, gdy idzie o zgromienie błędów, 
niew ątpliw ym  szacunkiem  do człowieka. Dla przykładu, w ka
zaniu o prawdomówności po całkowicie teoretycznym  i w  pod
ręcznikowym stylu  rozczłonkowanym wykładzie zdarzy się 
nagle taka wypowiedź: „Są jeszcze (podkreślam y tu  złagodze
nie!) ludzie, k tórzy żyją podwójnym  torem  — m ają dwa obli
cza, ale w ew nętrzne — serce, jest przew rotne. Bogu czci nie
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oddaje, ludzi okłamuje, a siebie przedstaw ia w innym  świetle, 
Człowiek tak i umie, gdy zachodzi potrzeba, do drugich się 
uśmiechnąć, naw et życzliwość okazać, ale to  wszystko tylko 
fałszem ” (29. 1. 1956 r.).

Są to, językowo i stylistycznie biorąc, kazania in te lek tuali
sty, którego unosi często emocjonalnie blask w iary, żywego 
m isterium .

S tru k tu ra  kazań W. U rbana związanych z rokiem  liturgicz
nym  jest szczególnie trudno dostępna w posiadanych przez nas 
tekstach — badaniu i analizie. W tekstach tych stw ierdza się 
bardzo często już na pierwszy rzu t oka ich charak ter skróto
wy, nie zdający więc spraw y dokładniej z ich s tru k tu ry  kom 
pozycyjnej i homiletycznej.

To, co możemy zauważyć i co powinniśm y zaakcentować 
na tem at struk tu ry , sprowadza się do następującego tw ierdze
nia: w kazaniach W. U rbana stru k tu ra  kom pozycyjna podpo
rządkow ana jest zdecydowanie s truk turze hom iletycznej. Na 
przykład w kazaniu niedzielnym  z 15. 6. 1959 r. znajdujem y 
rozwinięcie tem atu  należącego do program u kaznodziejskie
go — o wartości życia ludzkiego w świetle Objawienia. Kaza
nie zbudowane jest bez najm niejszej aluzji do czytań biblij
nych we mszy, zawiera natom iast bardzo żywe odwołanie się 
do sytuacji i problemów audytorium . Kazanie natom iast na 
niedzielę poprzednią zaw iera ciekawą aktualizację tekstów 
biblijnych w sensie rozum ienia życia chrześcijańskiego jako 
poszukiwania Boga.

Kazanie na Nowy Rok 1963 jest uobecnieniem i refleksją 
znanego dobrze tem atu  z księgi Koheleta „wszystko ma swój 
czas” . Zaraz następne kazanie, na Objawienie Pańskie 1963, 
tekstów  liturgicznych trzym a się blisko wyprowadzając z nich 
postulat gotowości na przykładzie trzech mędrców. Kazanie 
na Nowy Rok 1964, to abstrakcyjne raczej, nie mniej jednak 
powiązane z życiem zgromadzenia rozważanie na tem at m eto
dy organizowania i program ow ania chrześcijańskiego roku 
zakonnicy. Na Objawienie Pańskie tegoż roku natom iast roz
w ija się w obfitym  kontekście Pisma, acz bez trzym ania się 
tekstów  dnia, tem at teofanii w życiu zbiorowym i osobistym.
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Kiedy przeglądam y rok po roku zbiory kazań W. U rbana 
należące do ciągu roku liturgicznego, przy całej rozmaitości 
kom pozycyjnej spotykam y coraz znaczniejszą przewagę p ier
w iastka biblijnego i egzystencjalnego.

„Można by zwyczajnym  sposobem rozpocząć (...), iż Nowy 
Rok jest nowym  odcinkiem czasu. Jest to jednak tylko ludz
kie ujęcie, ludzkie spojrzenie. Mówi św. Paw eł Apostoł dziś: 
Kiedy nastała pełnia czasu, w tedy zesłał Bóg Syna swego 
Jednorodzonego dla zbawienia i uszczęśliwienia człowieka. 
I to jest właściwie jedyne i najw ażniejsze w ydarzenie dziejów 
świata, ludzkości, człowieka. — Raz odwieczne Słowo stało się 
Ciałem, zam ieszkując między nami, przyniosło św iatu szczęś
cie, zbawienie. I wobec tego fak tu  ludzkość, człowiek, świat 
musi się ustosunkować, bo ta pełnia czasu już więcej się nie 
pow tórzy” . (1. 1. 1970).

W znakom itym  kerygm atycznie tekście dostrzegamy, na
wet w stosunku do cytowanych już wypowiedzi noworocznych, 
znaczne pogłębienie kairologiczne: teraz  eschatyczne wym aga 
natychm iastow ej odpowiedzi, ponieważ w pełni czasu rozgry
wa się początek, koniec i przebieg cały naszej wspólnotowej 
i osobistej historii.

Chcielibyśmy podsumować dotychczasową analizę skąpo 
w ybranych jednostek hom iletycznych i fragm entów  kazań bi
skupa U rbana uwagą, iż od początku przejaw iał się w tych 
tekstach — że to tak  nazwiem y — żywioł hom ilijny, czyli ży
wioł uobecnienia, aktualizacji m isterium , żywioł ten  jednak 
staje  się z biegiem la t coraz silniejszy. Jeśli zgodnie z definicją 
Institutio generalis Missalis Romani  n. 9 homilia, to viva expo- 
sitio textus, to kładąc zgodnie z in tencją definicji akcent na 
słowie viva, m am y w kaznodziejstwie ks. biskupa U rbana co
raz w yraźniej do czynienia właśnie z homilią. Jeśli używam y 
w yrażenia żywioł hom ilijny, to w  tym  celu, by zauważyć, że 
kompozycyjnie rzecz biorąc istota homilii urzeczywistnia się 
nierzadko w tym  kaznodziejstwie niezależnie jakby od kla
sycznej kompozycji homilii.

3 — S tu d ia  Theol. V ars.
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„Należąc do C hrystusa i M aryi okazuj wierność C hrystu
sowej Ewangelii, w tej księdze życia szukaj mocy i natchnie
nia, prawdziwego oparcia, i przeżywaj konkretnie i praktycz
nie na każdym  kroku Ewangelię. Pam iętaj, że jej treścią jest 
miłość, k tóra nikom u nie czyni krzyw dy, przykrości, niczym 
nie przyciem nia horyzontu ludzkich poczynań. Jeśli miłości nie 
zdobędziesz i ewangelicznej miłości przeżywać nie będziesz, nie 
staniesz się nigdy nowym  człowiekiem — pozostaniesz starym , 
pełnym  przyw ar i ludzkich naleciałości” . (1. 1. 1970).

Jeszcze z tom u kazań roku liturgicznego wzięliśmy 
fragm ent — program  kaznodziejstwa skierowanego przez bpa 
U rbana w szczególny sposób do Sióstr św. Elżbiety. Dysponu
jem y ośmiu tom ikam i konferencji i wykładów do zakonnic. 
N ajbardziej podstawowy charak ter ma tom ik zatytułow any 
Śluby zakonne, w ykłady w prowadzające z roku 1967/68. Inne 
tomiki w liczbie siedm iu zaw ierają cykle wykładów i konfe
rencji głoszonych do sióstr przed ślubam i wieczystymi.

Można oczywiście patrzeć przynajm niej dwojako na te  
zbiory tekstów. Zaw ierają one określone pojmowanie życia za
konnego i z tego punk tu  widzenia można i należy poddać ie 
rozważaniu. Mówiąc najogólniej, pod tym  względem znajdu
jem y w om aw ianych tekstach tradycyjną naukę o życiu zakon
nym  i tradycyjną sylw etkę dobrej zakonnicy. Używając słowa 
tradycyjny  m am y na myśli znaczenie dodatnie. Silnie zaakcen
tow any jest m om ent realizm u spojrzenia na życie zakonne 
i praktyczności w  pojm ow aniu tak  życia wewnętrznego jak  
życia wspólnoty, jak  też i zadań apostolskich sióstr.

Nas jednak in teresuje inny sposób czytania konferencji do 
zakonnic: zbadanie, jak  dalece i w jak i sposób teksty  te zdra
dzają rzeczywistą kom unikację mówiącego ze słuchaczami. 
Jedno wyłączmy: porozumienie to nie odbywa się w duchu 
skrajnego, a naw et wyraźniejszego krytycyzm u pod adresem  
założeń życia zakonnego, jego instytucji., czy poszczególnych 
osób. Są to  konferencje o tenorze wysoce pozytywnym. W ist
niejących ram ach przedstaw ia się pojmowanie najlepsze jak 
można realizacji zadań zakonnicy.

III. KONFERENCJE DO SIÖSTR ZAKONNYCH
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„Życia zakonnego nie wolno pojmować w ten  sposób, by je 
potem  zdradzać, odstępować, prosić władze kościelne o zezwo
lenie zerw ania ślubów — życie zakonne jest po to, by Panu 
Bogu wiernie, konsekw entnie i zdecydowanie służyć przez całe 
życie. Trzeba sobie bardzo dokładnie uświadomić ideał swo
jego życia, a tym  ideałem  jest doskonałość twojego życia. Mó
wiąc o ideale doskonałości w życiu zakonnym  trzeba pam iętać 
najpierw  o uczciwości i solidarności naturalnego człowieczeń
stw a (...) człowiek powinien (...) współpracować ze światem  
nadprzyrodzonym , (...) pod w arunkiem , że niczego nie zanied
bał w dziedzinie ludzkiej, n a tu ra lne j” . (Śluby zakonne, wykł. 
wprow. 1967/68, 5. 9. 1967 r.). „Praca w ew nętrzna nowicjuszki 
powinna się opierać na silnej podstawie praw d w iary i prze
pisów moralności. P raw dy w iary trzeba znać. Trudno bowiem 
mówić o ideałach doskonałości tam , gdzie b rak  elem entarnej 
znajomości praw d wiary. Ze ślepym  o kolorach trudno mówić, 
z głuchym  o tonach i śpiewie” (tamże).

W yjaśnienie sensu życia zakonnego kontynuuje ks. biskup 
U rban na podstawie ujęć dekretu  SWD o przystosowanej od
nowie życia zakonnego: „Nigdy nie nastąpi pełna odnowa ży
cia zakonnego, jeżeli nie będzie tam  miłości Boga i bliźniego” .

Czy to, cośmy przytoczyli i zreferowali, jest abstrakcyjnym  
intelektualizm em ? W ydaje się, przeciwnie, iż m am y tu  do 
czynienia z nawiązaniem  realnego kontaktu  ze słuchaczkami. 
Mocne zaakcentowanie intelektualnego zrozumienia podstaw 
jest w  sytuacji, w jakiej przem aw ia biskup U rban do nowicju- 
szek, właśnie przezwyciężeniem pozornego, emocjonalnego kon
tak tu , na rzecz istotnego i realnego.

Poznawanie potrzeb dzisiejszego Kościoła i potęgowanie 
apostolstwa, to dalsze elem enty w yjaśniające sens isto tny ży
cia zakonnego w świetle dekretu  soborowego. Chodzi o prze
pojenie duchem  wszystkiego w życiu. „Nie ciało trzeba akcen
tować, ale ducha (...). Tego ducha trzeba widzieć, trzeba umieć 
dostrzec dobroć człowieka i patrzeć na niego przez pryzm at 
duchowości. Nie tylko przez ciało, ale przez duchowość trzeba 
oceniać człowieka” (tamże). W szystko to odbywać się powinno 
w atm osferze radości: „Ślubów zakonnych nie możr^a nigdy 
traktow ać i pojmować jako pewnego rodzaju ciężaru, obowiąz
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ku, jarzm a, przym usu, ale śluby m ają być w ykw item  miłości 
przepełniającej całą duszę człowieka, całego człowieka. C hry
stu s  nie czeka na stękające ofiary...”

Jak  przed chwilą zwróciliśmy uwagę na egzystencjalny wa
lo r intelektualizm u biskupa U rbana w potraktow aniu ży
cia zakonnego od samego początku w ykładu o nim, tak  teraz 
podkreślić pragniem y granice intelektualizm u, co potwierdza 
nasze spostrzeżenie, że intelektualizm  nie kojarzy się w ka
znodziejstwie W. U rbana zasadniczo z mówieniem abstrakcyj
nym. Przeciwnie, przez ujęcia intelektualistyczne przebija 
w  kompozycji, składni i słownictwie — nasilenie emocjonalne, 
zaangażowanie mówiącego jako odpowiedź na znane m u ocze
kiw ania słuchaczek: tak  się nie mówi do osób obojętnych, 
a  przeciwnie, do osób z gorącym  oczekiwaniem i zainteresow a
niem  na w tajem niczenie w obrany przez nie sposób życia 
chrześcij ańskiego.

Siedem tomów konferencji przygotowujących do ślubów 
wieczystych odznaczy się odmienną stylistyką. Są to przem ó
w ienia krótkie, niebyw ale dosadne. Zasady podstawowe przy
pom ina się w  kontekście ich realizacji: mówca apeluje do do
świadczenia. Zdaje sobie spraw ę z największego zagrożenia dla 
rzeczywistej kom unikacji m iędzy dobrze znanym  mówcą a do
brze znanym  audytorium . Jest nim  znużenie. Biskup Urban 
um ie aktualizować nie tylko fakt rzeczywistej obecności C hry
stusa Zm artwychwstałego i przeżycie tego faktu, ale również 
i włączyć fakt ów i jego przeżycie w znane m u doskonale kon
k re tne  życie określonej wspólnoty zakonnej.

Trudno bez popełnienia niedyskrecji zacytować fragm enty 
takich konkretnych zwróceń się mówcy do zgromadzonych 
sióstr. Niech nam  w tej chwili wystarczy, gdy powiemy, że 
nie oszczędza ani słuchaczek, ani siebie. Zdarzają się loci com
munes, jak  na przykład, w czasie trudniejszego wywodu, 
zw rot do określonych sióstr, k tóre widać, że znużone są i za
sypiają, albo też poskram ianie zbytniej ciekawości słuchaczek 
w idnej na ich obliczach, gdy mówca czerpie, negatyw ne zwła
szcza, przykłady z ich własnego środowiska. K tóra to? — zdają 
się pytać. Biskup U rban jednym  krótkim  zdaniem um ie po
skrom ić podobne niestosowne zaciekawienia.
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Możemy teraz uzupełnić uwagi, wypowiedziane w poprzed
niej części artykułu , o języku kaznodziejskim  ks. biskupa U r
bana. Uderza w tym  języku przede wszystkim  jego całkow ita 
zwięzłość. Uderza następnie ciągłe łączenie w łasnych upodo
bań językowych złączonych z zainteresowaniam i historyka, 
a przede wszystkim  w ogóle in telek tualisty  — z głębokim  
spojrzeniem  w sytuację wspólnoty, k tóra słucha. Odnosi się 
naw et wrażenie, jakby obecność tej w łaśnie wspólnoty słucha
czek zmuszała mówiącego do powściągnięcia zainteresow ań 
własnych dla lepszej posługi. Umie jednakże W. U rban posłu
żyć słuchaczkom również i w łasnym i zainteresowaniam i. Licz
ne i z homiletycznego — językowego punktu  widzenia in te
resujące są partie  konferencji poświęcone dziejom życia za
konnego·, tego oto Zgromadzenia, poszczególnych insty tucji, 
obyczajów i doktryn  zakonnych, oraz partie  stanowiące w y
kład praw d w iary  i m oralnych zasad chrześcijańskich.

W języku tym, odważmy się powiedzieć, nic rew elacyjnego, 
a wszystko autentyczne.

Po tym, co już napisaliśmy, nie trudno wyciągnąć kilka 
wniosków na tem at kom unikacji kaznodziejskiej w tekstach 
biskupa Urbana. U jm iem y rzecz nieco paradoksalnie. Nie są 
to bynajm niej teksty  łatwe, w ydają się jednakże w ybitnie ko
m unikatyw ne. Dlaczego nie łatwe? Dlatego, że mówiący jest 
po prostu sobą: in te lek tualistą  uczonym. Ale i sobą: kapłanem  
i biskupem, zatroskanym  nie tylko o Kościół lokalny lecz 
i o Kościół powszechny. O czymkolwiek mówi ksiądz biskup 
do sióstr, ma się w yraźnie świadomość tego, iż sięga myślą, 
poza zgromadzone przed nim zakonnice, czy jak  w przypadku 
kazań niedzielnych, także i grom adkę świeckich w iernych 
zgromadzonych w kaplicy Sióstr. W. U rban zmusza obecnych 
do podążania z nim razem  w rejony pytań teologicznych i hi
storycznych, a także w  rejony aktualnych trosk Kościoła po
wszechnego.

Nie są to teksty  łatw e również i dlatego, że mówca staw ia 
słuchaczom, w om awianym  obecnie przypadku słuchaczkom 
zakonnicom, w ym agania i wręcz żądania bardzo wysokie i kon
kretne. Jego t-ezą główną i troską główną jest chrześcijański 
maksymalizm.
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Są to, z drugiej strony  spoglądając, teksty  bardzo kom uni
katyw ne. Zdaje się, że przede w szystkim  z powodu swego 
w łaśnie m aksym alizm u, wym agań i żądań. W kom unikacji 
m iędzyludzkiej liczy się napraw dę tylko wizja m aksym ali- 
styczna, ostre widzenie tego, o co rzeczywiście chodzi, jakkol
wiek równocześnie i dostrzeganie wszystkiego, co na przeszko
dzie staje realizacji tej wizji. Intelektualizm  kaznodziejstwa 
biskupa U rbana także pomaga kom unikatywności, jest to bo
wiem jego intelektualizm : biskup U rban mówi dokładnie tak, 
jak  widzi i rozum ie samo zagadnienie, jak  również i sytuację 
oraz problem atykę grona słuchaczy. Nie wiemy, jak  siostry 
słuchają księdza biskupa Urbana, ale w tej mierze, w jakiej 
sądzić wolno z tekstów  — dobrze. Charyzm at praw dy łączy 
się tu  z szacunkiem  dla słuchacza i ze spokojem.

IV. PROPOZYCJE SYNTEZY: OD KAZANIA TEMATYCZNEGO
DO HOMILII

W ostatniej części a rtyku łu  postaram y się najpierw  rozwi
nąć tezę sform ułow aną w ty tu le  części. Następnie zbierzem y 
dostrzeżone cechy dorobku kaznodziejskiego W. Urbana. Na 
koniec zaproponujem y k ierunek dalszych badań nad kazno
dziejstw em  biskupa Urbana.

W obecnej części a rtyku łu  towarzyszyć nam  będzie świa
domość, że kaznodzieją jest biskup. Nawet zanim  został bisku
pem, W. U rban odznaczał się w swym kaznodziejstwie właści
wościami, k tóre po otrzym aniu sakry  biskupiej tylko się uw y
datn iły  — m am y na m yśli tem atykę kaznodziejską realizującą 
jak  najlojalniej program y kaznodziejskie Episkopatu Polski, 
oraz sposób przem awiania, k tóry  określilibyśm y najkrócej: ła
godnie i z autorytetem , fortiter suaviterque.

Sygnalizowana już ewolucja: od kazania tem atycznego do 
homilii, sprzęga się z ewolucją samych program ów kaznodziej
skich Episkopatu. U jawnia się przy tym  coś bardzo ciekawego. 
Koncepcja kazania tem atycznego wypracow ana ostatecznie 
w  hom iletyce katolickiej na przełomie XIX i XX stulecia była 
niew ątpliw ie krokiem  naprzód w stosunku do nieporządnie 
głoszonej homilii. Z kolei jednak wypadło dostrzec, już przed
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Soborem W atykańskm  II, konieczność ściślejszego związania 
kazania z litu rg ią  eucharystyczną. Stąd takie przejściowe po
stu laty , jak  kazanie biblijne czy kazania liturgiczne. Na Sobo
rze W atykańskim  II spraw a w yjaśniła się ostatecznie w  sensie 
odszukania pierwotnego i właściwego rozum ienia homilii jako 
części liturgii, kontynuacji czytań biblijnych w liturgii słowa 
i nieodzownego w prowadzenia do właściwego uczestnictwa 
w  litu rg ii uczty i ofiary eucharystycznej.

W odniesieniu do kaznodziejstwa biskupa U rbana użyliśm y 
w yrażenia żywioł hom ilijny. Rzeczywiście, jest go z każdym  
rokiem  więcej.

Przejścia od kazań tem atycznych do homilii nie chcemy 
w tym  przypadku rozumieć w  sensie kompozycyjnym, acz 
i w tym  sensie widać pewną ewolucję. Chodzi nam  obecnie 
o takie spostrzeżenie, że w zapisanym  i posiadanym  przez nas 
w dyspozycji dorobku kaznodziejskiego biskupa U rbana zm niej
sza się coraz w yraźniej dystans między przyjętym  a priori te 
m atem  przemówienia, a biblijnym  słowem Bożym czytanym  
w liturgii dnia i z innym i tekstam i Pism a kojarzącym i się z ro
kiem  liturgicznym , sytuacją słuchaczy i tem atem  kazania. Nie 
tylko jednak dystans się zmniejsza, co byłoby spostrzeżeniem  
jedynie negatyw nym , ale i pozytywnie, kaznodziejstwo bisku
pa U rbana ujaw nia coraz jaśniej to, czym w istocie jest: kon
tynuacją  biblijnego słowa Bożego. A kcentując słowo biblijne 
nie chcemy eliminować, ale przeciwnie, uw ydatnić znajdow a
nie się w linii tradycyjnej, kościelnej lek tu ry  Biblii. Nawiąza
nie do nauczania kościelnego i utrzym anie z nim  stałej łącz- 
nośc jest w kaznodziejstwie W. U rbana całkiem  oczywiste. 
Mówiąc jednak o żywiole hom ilijnym  chcieliśmy przede wszyst
kim  zwrócić uwagę na łączność z Pism em  św. Osobisty au ten
tyzm  tego kaznodziejstwa nabiera tym  sposobem coraz b a r
dziej autentyzm u słowa Bożego.

Z przyjem nością dodać wypada, że spostrzeżona ewolucja 
kaznodziejstwa biskupa W. U rbana dotyczy w w ybitnym  sto
pniu jego kazań m aryjnych, stanow iących więcej niż trzecią 
część całego omawianego dorobku, nie licząc elem entu m ary j
nego bardzo żywo obecnego w innych kazaniach. To, co tu  
uderza przede wszystkim , to silne zaangażowanie osobiste po
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łączone z równowagą. Ks. biskup U rban nie upraw ia w naj
m niejszym  stopniu kaznodziejstwa apokryficznego typu: co 
prawdopodobnie m yślała M atka Najświętsza, gdy wędrowała 
do św. Elżbiety. W. U rban trzym a się ściśle danych ewange
licznych i niew ątpliw ych danych dogm atu m aryjnego i teolo
gii m aryjnej. Uważamy m aryjne kazania biskupa U rbana za 
bardzo w ybitny elem ent omawianego dorobku.

Daliśmy już w yraz świadomości, że część dorobku kazno
dziejskiego biskupa W. Urbana, k tórą dysponujem y, to część 
jednostronna, aczkolwiek z określonych powodów him iłetycz- 
nie reprezentatyw na. Ks. biskup U rban prowadzi jako biskup 
pomocniczy archidiecezji wrocławskiej niezwykle bogatą dzia
łalność duszpasterską. Dla przykładu w arto  zacytować podsta
wowe dane liczbowe z ostatnich lat: w  roku 1967 ks. biskup 
U rban wygłosił w różnych m iejscach archidiecezji 732 kazania, 
w roku 1968 — 937, w 1969 —■ 946, w 1970 — 940, a w roku 
1971 — 1142 kazania. Ten bardzo znaczny ilościowo i uroz
maicony jakościowo dorobek domaga się bezwzględnie piln iej
szego zbadania, do czego artyku ł niniejszy stanowi jedynie 
bardzo skrom ny wstęp. N iejaką trudność stanowić będzie fakt, 
że co do kaznodziejstwa diecezjalnego nie rozporządzamy do
kum entacją, jakkolwiek poniekąd pośrednią, to  jednak tak  bo
gatą, jak  w odniesieniu do działalności u Sióstr św. Elżbiety, 
Może znajdzie się jednak sposób dotarcia przez chętnych ba
daczy hom iletycznych do zapisu czy innej dokum entacji tak 
ogromnego i, jak  zdołaliśmy się już przekonać, ważnego do
robku.

Oczywiście, widzim y tu  zadanie nie tylko dla homiletów. 
Z zapisów kazań i z inform acji o aktyw ności duszpasterskiej 
biskupa U rbana w yłania się sylw etka nie tylko, o czym po
wszechnie wiadomo, znakomitego uczonego, organizatora na
uki i placówek naukowych i ku ltu ralnych  Śląska, ale przede 
wszystkim  sylw etka biskupa-duszpasterza. Pole do badań bo
gate, wdzięczne i pilne, póki zebrać można wszystkie potrzebne 
m ateriały.

Z homiletycznego punktu  widzenia początkowe analizy czy 
raczej sondaże, jakie udało się mam przeprowadzić, upewniają, 
że m am y do czynienia z w ybitnym  głosicielem Ewangelii, k tó
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ry  niew ątpliw ą przynależność do swoich czasów przejścia 
między epokami w  Kościele łączy zarówno z w ybitnym i w a
loram i in telektualnym i jak  i z przejm ującym  autentyzm em  
kaznodziejskim  i przedziwną um iejętnością nawiązania kon
tak tu  ze słuchaczami naw et wtedy, gdy mówi trudno. Dzieje 
się tak, ponieważ, jak  się m am y praw o domyślać, słuchacze 
dokładnie zdają sobie spraw ę z tego, iż ks. biskup mówi to 
wszystko i tylko to, co sam  napraw dę m yśli i co sam przeżył.

Jak  można sobie wyobrazić program  dalszych badań nad 
kaznodziejstwem  biskupa W incentego Urbana?

Przede wszystkim  pow staje kw estia doatarcia do możliwie 
wszystkich istniejących źródeł, nie wyłączając na przykład ta 
kich jak  szkice, konspekty i dyspozycje przygotowywane przez 
samego autora. W tym  m iejscu m am y do czynienia z kw estią 
delikatną. M amy nadzieję, iż udało się nam  w niniejszym  a r
tykule, m imo jego jubileuszowego charakteru, utrzym ać się 
z dala od tonu panegirycznego. Jeśli pozwalamy sobie postu
lować współpracę z autorem  nad opracowaniem  jego kazno
dziejskiego dorobku, to również nie dla celów panegirycznych, 
a te, pewni jesteśm y, byłyby Księdzu Biskupowi niemiłe, lecz 
w przekonaniu, iż m am y do czynienia ze zjawiskiem w ybit
nym, bogatym  i jakże znam iennym  dla procesu religijnej, na
rodowej i ogólnie biorąc społecznej in tegracji polskiej ludności 
Dolnego Śląska. To może przekonałoby Czcigodnego Jubilata , 
a zamiłowanego historyka Kościoła na Śląsku, do udostępnie
nia w łasnych m ateriałów  kaznodziejskich celem ich zbadania.

Następnie w yłania się zagadnienie kolejności badania do
robku kaznodziejskiego W. Urbana. W tej spraw ie uważamy 
porządek obrany w niniejszym  artykule  za słuszny. Zacząć 
trzeba od normalnego, że się tak  wyrazim y, kaznodziejstwa 
niedzielnego i świątecznego. Ono to właśnie wprowadza najle
piej w hom iletyczną stru k tu rę  omawianego dorobku. Zwróci
liśm y uwagę na żywioł hom ilijny. Tu zapewne jest klucz do 
problem atyki badawczej. Również i inne działy kapłańskiej 
i biskupiej aktyw ności kaznodziejskiej W. U rbana z tego to 
w łaśnie stanow iska — obecności w nim żywiołu homilijnego —■ 
badać by należało z początku.
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Dalej, problem atyka egzystencjalna narzuca się jako pola
ryzacja homilijności. Jak  dalece i jakim i m etodam i W. Urban 
zna sytuację, problem y audytorium ? Jak  dalece trafn ie  do 
nich apeluje? Jakim  sposobem przechodzi do propozycji, w y
m agań i żądań?

W szystko to razem  narzuca zagadnienie języka kaznodziej
skiego biskupa W. Urbana. Nie idzie o jego stylistyczną po
praw ność czy stylistyczne zdolności. Nie tego będzie się przede 
w szystkim  szukać i nie to przede w szystkim  się znajdzie. Znaj
dzie się natom iast na pewno zdum iewającą i trudną do w yjaś
nienia kom unikatyw ność nie tłum aczącą się wcale tego języka 
jasnością.

Dopiero takie badania o charakterze podstawowym  i s tru k 
tu ra lnym  pozwolą na przejście do zagadnień tem atyki kazno
dziejskiej i kreygm atycznej oraz teologicznej zawartości oma
wianego dorobku kaznodziejskiego.

Dodać należy, iż niem ałe usługi metodyczne odda na pewno 
m etoda porównywania w przekroju  diachromicznym kazań 
głoszonych w różnych latach na te same tem aty  czy przy ana
logicznych okazjach. Nie idzie tylko o ewolucję kaznodziejstwa 
W. Urbana, lecz o skonstatowanie s truk tu ra lnej wielości, a teo
logicznej, kerygm atycznej i kom unikacyjnej jedności.

Tyle propozycji. Kończąc artyku ł w yraźm y głębokie prze
konanie, że oto dane nam  było spotkać się blisko i żywo z sa
mym  tworzeniem  przez słowo Boże polskiego Kościoła na Dol
nym  Śląsku, że nie teoretyczne i hipotetyczne względy każą 
nam  wysoko ocenić dorobek kaznodziejski ks. biskupa W. U r
bana w badanej jego części, lecz wzgląd pastoralny: oto tak, 
na przełomie epok, m entalności k u ltu r — powstaje Kościół, 
gdy nie braknie gorliwego i mądrego, a jakże ludziom życzli
wego i jakże głęboko kulturalnego głosiciela Ewangelii.
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M g r  W i n c e n t y  U r b a n ,  é v é q u e  a u x i l i a i r e  à W r o c ł a w ,  
p r e d i c a t e u r ,  1 9 4  6—1 9 7 1. I n t r o d u c t i o n  a u x  r e c h e r c h e s .

Résumé

L ’auteur u tilise environ 20 volum es du texte des serm ons prêches 
par Mgr Urban en presence de Soeurs de la  Congregation des Soeurs de 
Ste Elizabeth à W rocław. Il sa it bien que le caractère du m ateriel qui est 
en disposition est partiel et incom plet. Il est conscient aussi qu’i l  u tilise  
le  texte  qui n’a pas é té  directem ent inscrit d’après les serm ons, mais 
avec le tex te  rédigé d’après les principes inconnus, raccourci et autori
se. Il croit pourtant que les textes possédés sont représentatifs sous l ’as
pect hom ilétique pour la prédication dé Mgr Urban.

La prem ière partie de l ’analise l ’auteur consacre aux serm ons pen
dant l’année liturgique. En cherchant sa structure hom iletique (le prê
cheur —■ l ’auditeur —■ la transm ission de la  Parole de Dieu) il attire dans 
cette partie l ’attention particulière à la  transm ission de la  P arole de 
D ieu — elle  m êm e. Il constate que m algré la d ifferentiation im portante 
de la structure com positive et sa subordination à la structure hom ileti- 
que, de m êm e que m algré le  clair aperçu de l ’intelectualism e dans la  
com position du texte, la  transm ission de l ’E vangile se passe à la base 
d’actualisation de Jesus-C hrist vif.

La deuxièm e partie de l ’analise concerne les cicles des conferences 
pour les religieuses, surtout en liaison avec les préparations aux voeux  
relig ieux. Dans cette partie de l ’analise, en prenant aussi du m ateriel 
discuté dans la partie precedente, on constate que dans la prédication  
de Mgr Urban l ’èlèm ent ex isten tie l est très vivant: d’après la bonne 
connaissance des situations de la v ie  et des problèm es de l ’auditoire 
s ’ensuit le  savoir — fait de la liaison de la  com m unication avec les au
diteurs et c’est juste pour la transm ission de la Parole de Dieu.

A la fin  on fa it la caractéristique d’introduction de la prédication  
de Mgr Urban comm e le  passage peu a peu des serm ons thém atiques 
à hom élie bien et profondem ent comprise. La predication étudiée on 
ta x e  com m e em inente, surtout en liaison avec la totalité de l ’activité  
de Mgr Urban. On postule les recherches ultérieures sur la prédication  
■de Mgr Urban.

L. Kuc


