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Wstęp

	Autentycznego i nowego nawrócenia do Jezusa Chrystusa domagają się obecne czasy od chrześcijan wszystkich obrządków, kontynentów, państw, poglądów politycznych. Odnowa Kościoła może dokonać się również przez świadectwo dawane przez ludzi wierzących w Chrystusa, bowiem każdy na swój sposób, swoim życiem wezwany jest do głoszenia Słowa Prawdy, którą objawił i pozostawił nam Jezus. Do takiego zaangażowania wzywał II Sobór Watykański, a ostatnio przypominał papież-senior Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary Zob. LG, nr 8; Benedykt XVI , List apostolski „Porta Fidei” ogłaszający Rok Wiary, nr 6.. Świat zlaicyzowany, promujący nihilizm i brak zasad, swobodę obyczajów przyciąga swoim stylem także ludzi ochrzczonych. Propagowanie świeckości, laickości, ostentacyjne wystąpienia z Kościoła, przedstawianie duchowieństwa jako urzędników i najlepiej sytuowanych przedstawicieli społeczeństwa – zestawione z biedą, cierpieniem, brakiem środków do życia – stały się medialnie popularne, wykorzystywane jako obraz rzekomo prawdziwego Kościoła. Takiemu stanowi rzeczy należy przeciwstawić świętość i prawdziwie ludzkie oblicze Kościoła i Jego hierarchów. Prócz świadectwa życia z Chrystusem istnieje potrzeba takiego głoszenia Ewangelii, która zainteresuje, przyciągnie uwagę ludzi zabieganych, często niemających czasu na zatrzymanie się i spotkanie z Bogiem obecnym w Eucharystii i Słowie Bożym. 
	Świadomość takiej postawy przez lata posługiwania wypracował 
i prezentował biskup Edward Frankowski – najpierw sufragan przemyski, a po reorganizacji struktur administracji Kościoła w Polsce – biskup pomocniczy sandomierski. Bohater był świadom, że lud wierny spragniony był pokrzepienia, dania otuchy, wyciągnięcia pomocnej dłoni. Dlatego też, niniejsza praca skupi się na przedstawieniu wyjątkowości nauczania pasterskiego czerpiącego z bogatych źródeł Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym; wykorzystaniu Tradycji, Magisterium i Liturgii oraz doświadczenia życiowego słuchaczy w nauczaniu biskupa Frankowskiego. 
	Tematem tym zainteresowałem się ze względu na bliskość osoby biskupa Edwarda. Wychowany w parafii, której był proboszczem, organizatorem życia społecznego i kulturowego, poczułem pewną subtelną konieczność poznania bardziej szczegółowo treści przezeń głoszonych. Niewątpliwie „nielegalny proboszcz nielegalnej parafii”, a potem „Biskup «Solidarności»” w środowisku rodzinnym autora obrósł pewną legendą, był powszechnie szanowany, uznawany za „Pater urbis” – Ojca Miasta, które 
w założeniu władz komunistycznych miało nie mieć nic wspólnego 
z Kościołem, wiarą katolicką. Postać biskupa Frankowskiego na tle całego episkopatu domagała się szczególnego szacunku. Oprócz zainteresowania osobą biskupa, interesowałem się homiletyką, sztuką głoszenia kazań, co miało również swój istotny wpływ na podjęcie zadania opracowania tego zagadnienia.
	Pomimo licznych badań z zakresu homiletyki, odkrywania źródeł przepowiadania, sprawdzania ich wykorzystania w kaznodziejstwie, do tej pory nie sięgano do dorobku biskupa Edwarda Frankowskiego. Praca 
w pewnym sensie jest pionierska. 
	Głównym zadaniem tej rozprawy było ukazanie osoby biskupa Edwarda Frankowskiego jako wiernego wskazaniom nauczania Kościoła odnośnie wykorzystania źródeł biblijnych, doktryny, obrzędów liturgicznych oraz życiowych doświadczeń słuchaczy w nauczaniu pasterskim. Praca stawia sobie za cel odnalezienie odpowiedzi na pytania: jak biskup Frankowski wykorzystywał źródła przepowiadania w swoim nauczaniu. Czy sięgał do Biblii. Jakie miejsce w przepowiadaniu zajmowało Magisterium Kościoła. 
W jaki sposób odwoływał się do Liturgii i obrzędów pozaliturgicznych. Jakie było wykorzystanie doświadczeń życiowych słuchaczy w głoszonych treściach.
	W pracy zastosowano metody: poszukiwawczą, analizy oraz syntezy. 
	Podstawowym źródłem są publikacje zawarte w ogólnopolskiej gazecie „Nasz Dziennik”, obecnej na rynku od 1998 roku. Do źródeł zaliczamy również druki samodzielne, książkowe: Rekolekcje dla ludzi pracy. Wygłoszone w 40. Rocznicę Poznańskiego Czerwca w dniach 11-15 grudnia 1996 w kościele Nawiedzenia NMP w Poznaniu-Ratajach, Droga Krzyżowa ze Służebnicą Bożą Rozalią Celakówną, Jak dzielimy się chlebem, tak mamy dzielić się Bogiem!. Źródła obejmują także publikacje kazań, homilii i katechez rozproszone w innych materiałach książkowych, redagowanych wespół lub umieszczonych za zgodą Autora 
(W trosce o Ojczyznę, Świeccy w akcji, Głośmy Ewangelię życia, V i VI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, Odważny głos prawdy; Święty Ojciec Pio. Brat ludu, cudotwórca i miłośnik Ukrzyżowanego. Dodać należy również inne czasopisma, gazety, broszury i foldery („Serafik”, „Nasze Słowo”, „Sursum Corda”, „Nasza Polska”, „Głos”, „Dzień Pański”, „Głos Polski”, „Na szlaku”). 
	Powyżej wymienione źródła stanowią literaturę przedmiotu. Do literatury podmiotu zaliczono dokumenty Kościoła: soborowe konstytucje, Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Kościoła Katolickiego, encykliki, adhortacje papieskie, dokumenty watykańskich dykasterii. 
Pewnym utrudnieniem była ograniczona ilość materiału badawczego. Nie wszystkie kazania, homilie ukazały się drukiem. Nie sięgnięto więc do kazań zarchiwizowanych w kurii lub prywatnych zbiorach. Niniejszemu opracowaniu zostały poddane te dzieła, które doczekały się publikacji. Okres badawczy zamyka się z momentem przejścia Bohatera na emeryturę (mimo późniejszych publikacji w prasie).
	Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostanie przedstawiony życiorys biskupa Edwarda Frankowskiego – od urodzin 
w Kępie Rzeczyckiej, przez lata dorastania, zdobywania wiedzy, okres posługi kapłańskiej i biskupiej do momentu oficjalnego przejścia na emeryturę. Czas formacji seminaryjnej, chwile zmagania się z władzą ludową o dobro powierzonych parafian, zapatrzenie w postać arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – pozwoliły zahartować młodego kapłana i uformowały wewnętrznie, wyrobiły kaznodziejskie zacięcie Bohatera niniejszej pracy.
	Kolejne trzy rozdziały zbudowane są według jednolitego schematu. Paradygmat ten jest stosowany przy Katedrze Homiletyki KUL. Pierwszy paragraf drugiego rozdziału przybliża nauczanie Kościoła katolickiego na temat wykorzystania i roli Pisma Świętego w działalności kaznodziejskiej. Kolejny paragraf prezentuje wyniki poszukiwań autora tej pracy. Pierwsza część ukazuje te miejsca w homiliach, kazaniach i katechezach wygłaszanych 
w czasie rekolekcji (mamy tutaj do czynienia z rekolekcjami do ludzi pracy i do rolników). Druga to prezentacja materiału homiletycznego skierowanego do uczestników spotkań Rodziny Radia Maryja – zarówno dorosłych jak 
i młodzieży i dzieci. Trzecią część drugiego paragrafu drugiego rozdziału stanowią treści przepowiadane w kazaniach okolicznościowych. Trzeci paragraf tego rozdziału dokonuje podsumowania i porównania nauczania doktrynalnego o korzystaniu z Pisma Świętego z zastosowaniem tego 
w praktyce kaznodziei – biskupa Frankowskiego.
	W trzecim rozdziale pracy zaprezentowane zostało wykorzystanie źródeł: Tradycji, Magisterium Kościoła oraz Liturgii jako tworzywa homiletycznego. Pierwszy paragraf podaje podstawy doktrynalne stosowania wyżej wymienionych, drugi przedstawia dorobek kaznodziei wykorzystującego owe źródła w rekolekcjach, kazaniach do Rodziny Radia Maryja – tak bliskiej sercu biskupa oraz w kazaniach okolicznościowych; natomiast w trzecim podano wnioski i postulaty.
	Ostatni rozdział traktuje o doświadczeniu słuchaczy jako naturalnym źródle, z którego czerpać może kaznodziejstwo. Schemat prezentacji materiału wygląda podobnie jak w poprzednich ustępach tejże pracy. Ta część obfituje 
w osobiste i cenne doświadczenia kaznodziei. Jest tu także miejsce na refleksję nad wydarzeniami historycznymi, dziejami Narodu, odnajdziemy w niej również przemyślenia czerpane z literatury. Zwieńczenie stanowi zebranie wniosków, a dopełnieniem jest przedstawienie wniosków i postulatów homiletycznych. 







(...)
4.2.2	Homilie do Rodziny Radia Maryja

	Kaznodzieja często porównywał los Radia Maryja do losu Jasnej Góry. Wykazywał, że zarówno miejsce jak i radio wielokrotnie starano się uprzedmiotowić, traktować instrumentalnie, stawało się ono przedmiotem manipulacji w polityce. Los Radia podobny był do dziejów sanktuarium. Atakowane, oblężone odpierało dzielnie ataki. Biskup Frankowski podkreślał, że stacja nie poddała się konformizmowi, agresji reklam i sponsorów, nie brała udziału w kreowaniu polityki Por. Frankowski E., Uczeń nie jest nad Mistrza…; [w:] VI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Przemówienia, [b. red], Warszawa 1998, s. 11.. Kontynuując tę myśl, Kaznodzieja ukazał, że z Jasnej Góry zawsze płynęły słowa pociechy, porady, jak również wskazania jak żyć, komu wierzyć, co robić. Podobnie czyni na falach radiowych rozgłośnia z Torunia Por. Frankowski E., Prawda w miłości i miłość w prawdzie, [w:] ND nr 237 (518), 9-10.10.1999, s. 5.. Radio Maryja stale broni wartości narodowych, wzywa do praworządności i ładu moralnego, broni przed zniewoleniem dusz, łamaniem sumień. Wszystkie pola działalności związane są z rozdawaniem Bożego Słowa, którym karmi rodaków Por. Frankowski E., Radio Maryja otwiera słuch Narodu, [w:] ND nr 286 (567), 8.12.1999, s. 11.. Opisując misję Radia Maryja i całej Rodziny słuchaczy biskup stosuje chętnie obraz mostu, łączącego dwa brzegi jednej rzeki. Ów most łączy nie tylko Niebo z ziemią, ojczyznę z Polonią ale również stanowi połączenie serc, umysłów, inteligencji oddanych służbie Bogu, Kościołowi i ojczyźnie. Most ma łączyć – tak więc czyni ośrodek toruński, włączający się w piękne inicjatywy społeczne i narodowe. Również Rodzina Radia Maryja zachęcana przez autorów audycji stara się ochoczo podejmować wskazania i wcielać je w życie. Ludzi zaangażowanych hierarcha wzywa do budowania mostu z osobami z dala od Kościoła. Rzeką jest Jezus Chrystus i Ewangelia, którą należy głosić po obu stronach Por. Frankowski E., Winnica Pańska, [w:] ND nr 168 (1361), 20-21.07.2002, s. 18-19.. Kaznodzieja dla zobrazowania posługi Radia Maryja posłużył się również obrazem ziarna wpadającego w glebę. Jego zdaniem – rozgłośnie radiowe, telewizyjne, wszelkie urządzenia multimedialne, drukarskie, Internet – powielają obecnie Słowo Boże i przekazują je dalej, w strefy różnorodnego oddziaływania. Słowo Boże jest siane dzięki słuchaczom wcielającym nakaz ewangelizacyjny w życie, pomimo potopu liberalizmu, próżniactwa i bezideowości również obecnych w mediach Por. Frankowski E., Polska potrzebuje świętych!, [w:] ND nr 164 (2269), 15.07.2005, s. 10-11..
	Ciekawą figurą stosowaną w kazaniach jest góra. W Ojczyźnie jest taka szczególna góra, na którą wspinają się obywatele szukający pomocy u Boga. Mowa tu o Jasnej Górze, gdzie do Matki Częstochowskiej przychodzą przedstawiciele wszystkich stanów w poszukiwaniu pomocy w problemach osobistych, zawodowych, społecznych. Los Polski zdaniem biskupa jest i będzie zawsze związany z posłuszeństwem Matce oraz posłuszeństwem słowom kierowanym z tego miejsca przez wielu kapłanów i biskupów. Jeśli wejście na górę wiąże się z poszukiwaniem Boga i odpowiedzi na trapiące pytania, to również wysłuchanie nauki i zejście domaga się posłuszeństwa i życia Słowem Jezusa i Matki Por. Frankowski E., W Tobie nadzieja, Rodzino Radia Maryja, [w:] ND nr 165 (751), 11.09.2000, s. 12.. Hierarcha wskazywał, że narodowa, maryjna pobożność przez całe pokolenia pozwoliła zachować wierność Bogu i Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi jego pasterzom Por. Frankowski E., Z dziękczynieniem za zwycięstwa Maryi dokonane przez Jej Radio, [w:] ND nr 169 (2579), 21.07.2006, s. 12.. Życie w Kościele, poznawanie Chrystusa w każdej epoce nadawały sens życiu i sprzyjały wzrostowi moralnemu i społecznemu w Polsce Por. Frankowski E., Jesteśmy narodem Maryi Królowej Polski, [w:] ND nr 168 (3185), 19-20.07.2008, s. 21..
	Posługując się epizodem i frazą „Strzeżcie domu!” z dzieła „Szatan z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego, hierarcha skonstruował zgrabnie przy pomocy pytań retorycznych apel do rodaków odnośnie poszanowania ojczyzny. Pytał o uczciwość w domach, dialog międzypokoleniowy, poszanowanie stanowisk i zakładów pracy. Wskazał istotne sprawy, na których budowane jest społeczeństwo. Podkreślał konieczność współpracy i odwagi w dążeniu do rozwoju kulturalnego, społecznego, ekonomicznego w kraju oraz świadectwa tych czynów wobec sąsiednich narodów Por. Frankowski E., Prawda w miłości i miłość w prawdzie, [w:] ND nr 237 (518), 9-10.10.1999, s. 14..
	Większość apeli sandomierskiego sufragana związana była z wołaniem o świętość w każdym wymiarze życia. Przypominał o pewnej tęsknocie za świętością, pragnieniem bycia dobrym Por. Frankowski E., Polska wyrywa się z rąk mafijnego układu, [w:] ND nr 159 (2569), 10.07.2006, s. 18.. Uświadamiając odbiorców kazań, że świętość jest możliwa dla każdego, mówił o możliwych przemianach w życiu, o konieczności bycia odważnym, odrzucaniu pokus pójścia na łatwiznę, przyjęcia kłamstwa za prawdę. Biskup Frankowski wołał – zgodnie z duchem nauczania Jana Pawła II – o erę ludzi świętych Por. Frankowski E., Wezwani do czystej miłości, [w:] ND 241 (827), 14-15.10.2000, s. 18-19.. 
	Istotne miejsce w działalności kaznodziejskiej zajmowała kwestia europejska. Biskup Frankowski nie był eurooptymistą. Wiele razy zwracał uwagę na niewłaściwie stawiane akcenty polityki Polski wobec Zachodu. Nie krył swoich obaw, podkreślał niefrasobliwość rządzących. Wśród zagrożeń czyhających w Europie wymieniał: utratę suwerenności, poczucia narodowości i związanej z nią katolickości. Przestrzegał przed ambiwalencją sumienia, które zobaczywszy hojny zachodni grosz, może całkiem wyzuć się z obowiązków wobec rodaków przekształcając się w uległość europejską. Przypominał o chwilach opuszczenia i pozostawienia samym sobie Polski w historycznych momentach, kiedy kraj potrzebował większej pomocy i obrony niż w chwili obecnej. Niejednokrotnie podkreślał również, że toczy się prawdziwy bój o duchowy charakter integracji w Europie, a potem o duchowy kształt, tożsamość Wspólnoty Por. Frankowski E., Winnica Pańska, [w:] ND nr 168 (1361), 20-21.07.2002, s. 18.. Ukazywał, że postawa inna to robienie problemów – „bo zbyt religijny jest ten Naród” Por. Frankowski E., Z dziękczynieniem za zwycięstwa Maryi dokonane przez Jej Radio, [w:] ND nr 169 (2579), 21.07.2006, s. 12.. Wskazywał również na nowe obliczu terroryzmu, którego sprawcami są lewackie media oraz sprzedajni dziennikarze, ulegli wobec kapitalistów. Nową formą jest przymus rezygnacji z poprawnego myślenia na rzecz przyjmowania tzw. poprawności politycznej, bez troski o dobro wspólne Por. Frankowski E., Polska potrzebuje świętych!, [w:] ND nr 164 (2269), 15.07.2005, s. 12; zob. Frankowski E., Sursum Corda!; [w:] „Sursum Corda!”, Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja, z. 3, Toruń 1997, s. 6-12..
	Do tej grupy zalicza również osoby zaangażowane w przemysł aborcyjny i eutanazyjny. Zabiegi te nazywa „godnymi Lucyfera”, który usuwa Boga z życia człowieka w miejsce wytworu myśli o idealnym świecie. Ten świat próbowali już tworzyć – zdaniem Kaznodziei – Robespierre, Stalin, Hitler hołdujący żądzy wielkości, nie chcącej przyjąć Boga za Dawcę życia: „Skoro Chrystus nie istnieje, to i człowiek nie jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Można mu odebrać wolność, można torturować, więzić w gułagu, unicestwić w obozach koncentracyjnych” Por. Frankowski E., Całe maryjne i narodowe, [w:] ND nr 159 (2872), 10.07.2007, s. 15. – uzasadniał biskup. Deprawacja i dehumanizacja – zdaniem biskupa – zawsze są zwiastunami nadciągającej zagłady, problemów. Zyskujące na popularności aborcja, eutanazja, liberalizm obyczajowy, ideologia homoseksualna – spychają na margines prawdziwy obraz społeczeństwa budowanego w kręgach rodzin z ojca i matki. Biskup Frankowski podkreślał, że ulęgłość wobec tych form nie będzie sprzyjać żadnego zdrowemu postępowi Por. Frankowski E., Jesteśmy narodem Maryi Królowej Polski, [w:] ND nr 168 (3185), 19-20.07.2008, s. 21; zob. Frankowski E., Nieść światło Chrystusa w życie społeczne, [w:] V Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Przemówienia, [b. red], Warszawa 1997, s. 5-13.. Tym bardziej godne politowania jest zamiatanie prawdziwych problemów, takich jak dzietność, demografia pod dywan, a zajmowanie się propagandą feministyczną, organizowanie prowokacji wymierzonych w życie. Biskup jasno i wyraźnie odcinał się i potępiał takie zachowania, które w polityce, w mediach były popularne Por. Frankowski E., Przemówienie JE ks. bp. Edwarda Frankowskiego, wygłoszone podczas XI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, 13 lipca 2003 r., [w:] ND 167 (1663), 19-20.07.2003, s. 19.
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