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Od 1996 r. ukazuje się nieprzerwanie seria homiletyczna Siejba 
słowa autorstwa ks. prof. dr hab. Ignacego Deca, pierwszego biskupa 
ordynariusza diecezji świdnickiej, wcześniej przez wiele lat rektora 
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, 
a później tamtejszego Papieskiego Wydziału Teologicznego. Należy tak-
że dodać, iż Autor, mimo że obowiązki biskupie nie sprzyjają osobistej, 
systematycznej pracy naukowej, w dalszym ciągu dojeżdża do Wrocławia, 
gdzie prowadzi wykłady z dyscyplin filozoficznych i seminarium dok-
toranckie. Odbywa także zajęcia naukowo-dydaktyczne w Seminarium 
Duchownym w Świdnicy. 

Właśnie ukazały się dwa kolejne tomy tejże serii. Tom dwudziesty 
siódmy ofiarowany Ojcu Świętemu Franciszkowi „Dla uczczenia Jego 
Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka, na progu Jego pontyfikatu 
z życzeniami mocy Ducha Świętego i stałej opieki Najświętszej Dziewicy 
Maryi, Matki Kościoła”. Z kolei tom dwudziesty ósmy jest dedykowa-
ny „Jego Ekscelencji Najdostojniejszemu Księdzu Arcybiskupowi Dr. 
Józefowi Kupnemu Metropolicie Wrocławskiemu – na progu posługi 
w Archidiecezji Wrocławskiej”.

* Ks. dr hab. Zdzisław Pawlak jest emerytowanym prof. UMK
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Prezentowane tomy mają wspólny tytuł (W komunii z Bogiem), 
który nawiązuje do hasła pierwszego etapu (na rok 2011) trzyletniego 
programu duszpasterskiego, wypracowanego przez Komisję Duszpaster-
stwa Konferencji Episkopatu Polski we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Pastoralistów Polskich. Homilie i rozważania obydwu tomów zostały 
wygłoszone przez bp. I. Deca w drugiej połowie 2011 roku i ze względu 
na ich ogromną liczbę zostały zamieszczone w dwóch tomach. Dwu-
dziesty siódmy dokumentuje nauczanie pasterskie biskupa świdnickiego 
z trzeciego kwartału 2011 roku. „W ciągu trzech miesięcy, od lipca do 
września 2011 roku, zostały wygłoszone siedemdziesiąt trzy homilie 
i rozważania, z czego sześćdziesiąt sześć trafiło do tego temu” (t. 27, s.8). 
Następny zaś tom zawiera homilie wygłoszone w czwartej dekadzie 2011 
roku. „W ciągu trzech miesięcy – od początku października do końca 
grudnia 2011 roku – wygłosiłem 86 homilii, z których 73 znalazły się 
w tym tomie” (t. 28, s. 8).

W „Słowie wstępnym” każdego tomu Autor przypomina najważ-
niejsze wydarzenia w Kościele powszechnym, polskim i świdnickim. 
Miały one bowiem swoje odbicie w przepowiadaniu Kościoła, w tym 
także w nauczaniu biskupa świdnickiego.

Zasadniczy trzon jednego i drugiego tomu stanowią teksty prze-
mówień związanych przeważnie z biskupią posługą Autora na terenie 
diecezji świdnickiej (zamieszczono w nim także homilie i rozważania 
wygłaszane z różnych okazji w innych miejscach, np. w Zakopanem, 
w Leżajsku, Hucisku, na Jasnej Górze, podczas rekolekcji dla kapłanów 
w Przemyślu, dla księży diecezji łomżyńskiej w Hodyszewie, w Kaliszu, 
Warszawie, Rzymie). Niezwykle przejmujące są słowa rozważania bp. 
Deca wygłoszone w katedrze świdnickiej z okazji trzydziestej rocznicy 
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. „W dzisiejszy dzień powra-
camy do dramatycznego czasu sprzed 30 lat. 13 grudnia 1981 roku, 
grudniowa niedziela, kilkunastostopniowy mróz, duży śnieg, a wcześniej 
bardzo dramatyczna noc. Do wielu domów wtargnęli uzbrojeni zomow-
cy, tajniacy. Wyciągali z łóżek najlepszych synów Kościoła i Ojczyzny. 
Zabierali do przygotowanych wcześniej obozów internowania. Do bi-
skupów diecezjalnych nad ranem przybyli wysłannicy komunistycznej 
władzy, by poinformować ich, że na terenie całego kraju został wpro-
wadzony w nocy stan wojenny. Rano radio i telewizja nadawały non 
stop przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, obwieszczające, że 
został ogłoszony stan wojenny, by ratować kraj, który znalazł się nad 
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przepaścią. Decyzja generała była reakcją na wielki zryw narodu polskie-
go z początku lat 80. zeszłego wieku. Naród, inspirowany nauką Jana 
Pawła II, podjął wtedy trud pokojowego budowania demokratycznego 
państwa. W rok po pierwszej wizycie Ojca Świętego w Polsce narodziła 
się w Polsce „Solidarność”, niezależny, samodzielny związek zawodowy, 
do którego wkrótce przystąpiło prawie 10 milionów ludzi. Solidarność 
podjęła pokojowy dialog z ówczesną komunistyczną władzą o wolność 
i o chleb. Nad ekipą komunistycznej partii i rządu zawisło widmo utra-
ty władzy. Stan wojenny był brutalną formą ratowania komunistycznej 
władzy w Polsce, i to rękami samych, oddanych Moskwie, Polaków” 
(t. 28, s. 287). 

Homiletyczna posługa Autora jako pasterza diecezji świdnickiej 
najczęściej była wyznaczana przez święta związane z rokiem kościelnym, 
odbywane wizytacje kanoniczne parafii, udzielanie sakramentu bierzmo-
wania młodzieży, jubileusze kapłańskie, zakonne oraz osób świeckich, 
spotkania rejonowe księży, konferencje dziekanów, dni skupienia dla 
sióstr zakonnych, rocznice przypadające podczas VIII Pieszej Pielgrzymki 
Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, w czasie uroczystości dożynkowych, 
podczas VII Przeglądu Piosenki Religijnej, na rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego. Ta częsta posługa przepowiadania Słowa Bożego przez 
biskupa świdnickiego zaznaczała się także przez udział w pogrzebach, 
odpustach parafialnych, różnego typu poświęceniach, podczas wizyt 
w diecezji świdnickiej ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego – metropo-
lity lwowskiego obrządku łacińskiego oraz ks. abpa Nowaka z Rzymu. 
Uderza bogactwo i różnorodność treściowa głoszonych homilii i rozwa-
żań. Ich tematyka obejmuje problematykę: dogmatyczną, sakramentalną, 
etyczno-moralną, narodowo-patriotyczną, wychowawczo-pedagogiczną, 
biograficzno-rocznicową.

Przeglądając powyższe dwa tomy homilii i rozważań bp. I. Deca 
(w sumie liczące przeszło 680 stron!), trzeba także podkreślić, że za-
mieszczone w nich teksty są ciągle nowymi, oryginalnymi, solidnie 
przygotowanymi opracowaniami. Warto również zauważyć, że proble-
matyka prezentowana w „Siejbie słowa” oparta jest zazwyczaj na dobrze 
wykorzystanej bazie zarówno teologii dogmatycznej i biblijnej, jak i filo-
zoficznej, a zwłaszcza antropologiczno-etycznej, która z kolei pozwoliła 
Autorowi na wyprowadzenie ważnych wniosków (wskazań) dla życia 
słuchaczy i czytelników. Należy także dodać, że bp Dec w swej posłudze 
homiletycznej nie tylko nie unika trudnych problemów, ale jest szcze-
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gólnie uwrażliwiony na aktualne wyzwania moralne i społeczne, które 
odważnie podejmuje, prezentując wiernie naukę Kościoła.

Podsumowując, można powiedzieć, że anonsowane dwa kolejne 
tomy Siejby słowa, to nie tylko świadectwo ofiarnej, poważnie traktowanej 
posługi duszpastersko-homiletycznej bpa prof. Ignacego Deca, ale także 
rzetelny, bardzo potrzebny materiał i znacząca pomoc dla kapłanów 
duszpasterzy, kaznodziejów głoszących Słowo Boże, katechetów oraz 
alumnów przygotowujących się do kapłaństwa.


