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OD REDAKCJI

W ramach formacji duchowej i teologicznej stałych diakonów i ich rodzin zorganizowano rekolekcje zamknięte w dniach od 3 do 6 lipca 2014 r. w Ośrodku Caritas („Skowronek”) w Głuchołazach (diecezja opolska). To urocze i wypoczynkowe
miasteczko u podnóża Gór Opawskich, na pograniczu polsko-czeskim, sprzyjało
duchowej refleksji i równocześnie wakacyjnemu odpoczynkowi. W sumie w rekolekcjach uczestniczyło blisko 25 osób. Oprócz typowych dla rekolekcji praktyk modlitewnych zostały wygłoszone również konferencje formacyjne, poświęcone adhortacji
apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium (24 XI 2013 r.). Trzy konferencje
na temat tej adhortacji publikujemy w niniejszym numerze naszego czasopisma.
Najpierw zostały omówione ogólne założenia adhortacji Evangelii gaudium (bp
R. Pierskała), a następnie dwie konferencje poświęcone diakonii słowa Bożego,
zwłaszcza homilii i jej przygotowaniu (ks. H.J. Sobeczko), a ponadto zasadom „misyjnego wyjścia” Kościoła, które stanowią prawdziwe novum w nauczaniu papieża
Franciszka (ks. K. Glombik).
Czytelników z pewnością zainteresuje obszerny artykuł ukazujący ponad czterdziestoletnią i trudną drogę starań o wprowadzenie posługi stałego diakona w Polsce.
Zwraca uwagę na działalność na tym polu dra hab. Marka Marczewskiego (KUL).
Była to działalność o charakterze publicystycznym oraz inspirującym wiele inicjatyw
na polu duszpasterskim (Krąg diakonacki w Suwałkach; Krąg diakonacki w Lublinie), naukowym (organizowanie konferencji o charakterze międzynarodowym czy
ogólnopolskim), a także kilkuletnia praca jako eksperta w powołanej przez Komisję Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, grupie mającej na celu przygotowanie
odpowiednich materiałów dla Konferencji Episkopatu w kwestii przyjęcia i przedstawienia propozycji do Stolicy Apostolskiej, dotyczących wprowadzenia i formacji
diakonów stałych w Polsce. Aktualnie prof. M. Marczewski jest członkiem Rady
Naukowej naszego czasopisma i jego bardzo aktywnym współredaktorem.
Tematyce stałego diakonatu poświęcone zostały również dwa opracowania, jedno omawiające aktualną na Zachodzie sprawę ewentualnego szafarstwa sakramentu
namaszczenia chorych przez diakona (ks. Cz. Krakowiak), drugi ukazuje powołanie
i posługę stałego diakona, widziane oczami jednego ze stałych diakonów (dk. W. Rozynkowski). Interesujące jest również zestawienie statystyczne stałych diakonów
na świecie (E. Sakowicz).
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W programie rekolekcyjnym był również wyjazd uczestników do pobliskiego
sanktuarium Matki Boskiej Pomocnej w Zlatych Horach (Czechy). Po Mszy św.
koncelebrowanej można było zapoznać się z tamtejszymi realiami życia kościelnego przed i po upadku systemu komunistycznego.
Ostatnie działy czasopisma zawierają recenzje i omawiają wydarzenia z życia
i działalności stałych diakonów w Polsce.

MATERIAŁY I OPRACOWANIA
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MAREK MARCZEWSKI
Lublin

ZANIM WPROWADZONO STAŁY DIAKONAT1 W POLSCE

Ojcowie Soboru Watykańskiego II w art. 29 KK zdecydowali o przywróceniu
diakonatu jako właściwego i stałego stopnia hierarchicznego (proprius ac permanens gradus hierarchiae) ze względu na powrót do starożytnej tradycji Kościoła,
uaktualnienie pełnego obrazu hierarchii Kościoła, zmianę obowiązującej dyscypliny i dążenie do wzbogacenia jego misji. Został wprowadzony przez Ojca Świętego
Pawła VI na mocy rozporządzeń prawa posoborowego (Sacrum diaconatus ordinem
z 18 VI 1967 r.; Ad pascendum z 15 VIII 1972 r.). Ten papież zatwierdził także nowy obrzęd święceń diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa, określając równocześnie
w konstytucji apostolskiej Pontificalis Romani Recognitio materię i formę święceń
(17 VI 1968 r.) oraz wydał motu prorpio „Ministeria quaedam” (15 VIII 1972 r.),
mocą którego zniesiono obrzęd pierwszej tonsury, przez który człowiek świecki
stawał się duchownym, oraz tzw. święcenia niższe. Na miejsce obrzędu pierwszej

1
Diakonat stały stanowi zawartą w nazwie formę diakonatu (diaconatus permanens), różną od przejściowej (diaconatus transeutus) (kan. 1035 § 1 KPK), stanowiącej etap na drodze do święceń prezbiteratu (cursus clericorum). Jeśli chodzi o diakonów stałych, to wyróżnia się nieżonatych i związanych małżeństwem (kan. 1031 § 2 KPK; Sacrum diaconatus ordinem 5, 11) oraz wdowców. Diakonami stałymi
nieżonatymi mogą być zakonnicy (diakoni zakonni) (Sacrum diaconatus ordinem 33), członkowie innych instytutów praktykujących rady ewangeliczne (Sacrum diaconatus ordinem 35) lub osoby świeckie,
które pragną pełnić tylko posługę diakonatu. Diakonami stałymi wdowcami są duchowni, którzy przyjęli
święcenia jako żonaci. Po śmierci żony są oni niezdolni do małżeństwa na podstawie przekazanej karności Kościoła (Sacrum diaconatus ordinem 11; kan. 1087 KPK; Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium 62). Wyróżnia się także diakonów stałych żonatych, którzy całkowicie lub częściowo oddali się posłudze kościelnej; jest to związane z wynagrodzeniem za wykonywaną posługę: „Diakoni
żonaci, którzy się całkowicie oddali kościelnej posłudze, zasługują na wynagrodzenie wystarczające na
ich utrzymanie oraz ich rodzin. Ci jednak, którzy otrzymują wynagrodzenie z racji świeckiego zawodu,
który wykonują lub wykonywali, powinni z otrzymanych z tego dochodów zaspokajać potrzeby własne
i swojej rodziny” (kan. 281 § 3 KPK; Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium 19).
Posługa diakońska została w KK 29 określona mianem diakonii o potrójnym wymiarze: nauczania, uświęcania i kierowania (kan. 1008 KPK). Diakon stały ma udział w jedynym, a zarazem potrójnym munus
Chrystusa, przekazanym przez sakramentalne święcenia: „(...) jest n a u c z a j ą c y m, ponieważ głosi
i wyjaśnia Słowo Boże; u ś w i ę c a j ą c y m, gdyż udziela sakramentów Chrztu, Eucharystii oraz
sprawuje sakramentalia, uczestniczy w celebracji Mszy św. w charakterze «sługi krwi», przechowuje oraz
rozdziela Eucharystię; p r z e w o d n i c z ą c y m, ponieważ jest animatorem wspólnoty lub niektórych
dziedzin życia kościelnego” (Jan Paweł II, Insegnamenti VIII 649). Szczegółowy opis posług znajdujemy
w Sacrum diaconatus ordinem (art. 22) oraz Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium (art. 22–42).
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tonsury ustanowiono nowy obrzęd, w którym ten, kto ma przyjąć diakonat lub prezbiterat, wyjawia publicznie swoją wolę ofiarowania się Bogu i Kościołowi dla wykonywania przyjmowanych święceń (kan. 1037 KPK). Wejście do stanu duchownego łączy się z przyjęciem święceń diakonatu (Ministeria quaedam I). W miejsce
święceń niższych wprowadzono posługi lektora i akolity, a kandydaci do diakonatu
i prezbiteratu mają obowiązek je przyjąć i przez odpowiedni czas wykonywać, by
„lepiej przygotować się do przyszłego podjęcia posługi Słowa i Ołtarza” (Ministeria
quaedam XI). Dlatego KPK wymaga zachowania przynajmniej sześciomiesięcznego
odstępu czasu między przyjęciem akolitatu i diakonatu (kan. 1035 § 2). W Ministeria quaedam wskazano na możliwość nazywania akolity subdiakonem, jeśli będzie
to życzeniem konferencji biskupów (pkt IV)2.
Prócz wskazanych wyżej prawnokościelnych regulacji dotyczących diakonatu
stałego ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, które znalazły swój ostateczny wyraz w odnowionym zbiorze KPK (1983 r.), stosowne dykasterie kurii rzymskiej (Kongregacja Edukacji Katolickiej i Kongregacja ds. Duchowieństwa) przez
minione półwiecze historii i życia Kościoła kierowały do konferencji biskupów odpowiednie regulacje, dyrektywy i prawnie wiążące przepisy mające na celu przypomnienie zasad formacji diakonów stałych (Come è a conoscenza z 16 VII 1969 r.),
podanie dyrektyw służących opracowaniu wytycznych dotyczących formacji diakonów stałych, by zagwarantować jedność, powagę i kompletność formacji diakońskiej (Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium z 22 II 1998 r.),
a także na sposoby wykonania powszechnych norm Kościoła i przypomnienia obowiązujących norm dyscyplinarnych (Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium z 22 II 1998 r.).
Po krótkim okresie fascynacji diakonatem stałym zaczęły pojawiać się pytania
o miejsce i rolę tej posługi nie tylko w kontekście funkcji sprawowanych przez
świeckich w posłudze zbawczej Kościoła, ale także w odniesieniu do biskupa i prezbitera. Były one stawiane tym bardziej ostro, bowiem w dokumentach soborowych,
jak i posoborowym prawodawstwie zbyt mało miejsca poświęcano zagadnieniom
modelu/modeli diakonatu stałego, a przede wszystkim kapłańskiego wymiaru diakonatu. Stwierdzenie KK 29, że „na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni”,
i przejęte z Constitutiones Ecclesiae Aegypticae, że na diakonów „nakłada się ręce
«nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi»”, od początku stanowiło problem, który ostatecznie sprowadza się do zasadniczego pytania, a mianowicie: Czy diakon — podobnie jak prezbiter i biskup — może działać in persona Christi Capitis, czy też
raczej in persona Christi Servi? Rozstrzygnięcia tej kwestii dokonano w art. 1554
KKK, nauczając, że

2

M. MARCZEWSKI, Subdiakonat. 1. W Kościele katolickim, EK 18, k. 1134–1135.
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istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat.
Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos – kapłan oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Nauka katolicka przyjmuje
jednak, że zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie (episkopat i prezbiterat),
jak i stopień służby (diakonat), są udzielane za pośrednictwem aktu sakramentalnego
nazywanego „święceniami”, to znaczy przez sakrament święceń.

Na podstawie tego orzeczenia Ojciec Święty św. Jan Paweł II nakazał zmienić
treść art. 1581 KKK, a ostatnio papież Benedykt XVI w motu proprio „Omnium in
mentem” z 26 X 2009 r., by zachować jedność doktrynalną, jak i zgodność z celem
duszpasterskim, nakazał dokonać stosownych zmian i uzupełnień w kan. 1008 i 1009
KPK. W związku z tym kan. 1008 otrzymał nowe sformułowanie:
Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanowieni świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni, ażeby odpowiednio do swojego
stopnia służyć ludowi Bożemu, z nowego i szczególnego tytułu.

Natomiast kan. 1009 został uzupełniony nowym, trzecim, paragrafem:
Ci, którzy zostali ustanowieni biskupami lub prezbiterami, otrzymują misję i władzę
działania w osobie Chrystusa–Głowy, natomiast diakoni zostają ustanowieni po to, by
służyli ludowi Bożemu przez diakonię liturgii, słowa i miłości.

By dopełnić koniecznych wyjaśnień wstępnych należy dodać, że historia wprowadzenia diakonatu stałego w Kościele powszechnym została przedstawiona w artykule Josefa Hornefa (1896–1971)3 Vom Werden und Wachsen der Anliegen, zamieszczonym w monumentalnym dziele poświęconym odnowie diakonatu w Kościele
rzymskokatolickim4, źródłowym opracowaniu historii diakonatu w Kościele francuskim katolickim i protestanckim, dokonanym przez Richarda Ziegerta5, a następnie
w niezwykle dokumentacyjnej pracy Margret Morche Zur Erneuerung des Ständigen Diakonats6. Etap rozwoju diakonatu po jego wprowadzeniu zyskał dokumentację w postaci dzieła zbiorowego Bereit wozu? Geweiht für was? Zur Diskussion
um den Ständigen Diakonat, wydanego prawie pół wieku później u Herdera w tej
samej serii wydawniczej, co Diaconia Christi (Quaestiones Disputatae) pod red.

3
I. HORNEF, W. HORNEF, Josef Hornef, EK 6, k. 1228–1229; M. MARCZEWSKI, Josef Hornef (1896–
1971), „Diakon” 5/6 (2008/2009), s. 119–124; TENŻE, Katolik w III Rzeszy. Josef Hornef (19 V 1896–13 I
1971), ChS 26 (1997), nr 3, s. 161–164.
4
J. HORNEF, Vom Werden und Wachsen der Anliegen, w: K. RAHNER, H. VORGRIMLER (red.), Diaconia in Christo. Über die Erneuerung des Diakonates, Freiburg – Basel – Wien 1962, s. 343–361. Warto
przy tej okazji wskazać na zamieszczone w tym dziele opracowanie dotyczące teologii odnowy diakonatu: K. RAHNER, Die Theologie der Erneuerung des Diakonates, w: tamże, s. 285–324.
5
R. ZIEGERT, Der neue Diakonat. Das freie Amt für eine missionarische Kirche. Bilanz einer französischen Bewegung, 1959–1977, Göttingen 1980.
6
M. MORCHE, Zur Erneuerung des Ständigen Diakonats: ein Beitrag zur Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit des Internationalen Diakonatszentrums in seiner Verbindung zum Deutschen Caritasverband, Freiburg im Br. 1996. Omówienie tej publikacji: AK 93 (2001), t. CXXXVII,
z. 2–3, s. 371–374.
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Klemensa Ambrustera i Matthiasa Mühla7. Jeśli chodzi o publikacje w języku polskim, w których podjęto zagadnienie diakonatu w ujęciu historycznym, teologicznym i prawno-teologicznym, to należy wskazać na pracę autora niniejszego artykułu
Diakonat (Lublin 2000), Pawła Małka CM Odnowiona struktura posługi diakona
w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-prawne (Kraków 2008)8 oraz ks. Ryszarda Selejdaka Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych „Rationes institutionis diaconorum permanentium”
(Warszawa 2010).
Przyjęty temat opracowania przedstawię w trzech częściach, których tytuły
wiążą się z miejscami tworzenia refleksji nad potrzebą wprowadzenia diakonatu
w Polsce: Lublin, Suwałki i Lublin.

1. Lublin
W życiu nie ma przypadków. Z zagadnieniem wprowadzenia diakonatu stałego
zapoznałem się dzięki lekturze pierwszego numeru biuletynu Internationales Diakonatszentrum für die Fragen des Diakonates (Freiburg im Br., Niemcy)9. Był w całości wypełniony materiałami z międzynarodowej konferencji poświęconej możliwości wprowadzenia diakonatu stałego, która odbyła się w Rzymie w 1965 r.10 Jako
początkującego teologa świeckiego, studenta Wydziału Teologii KUL (kurs zwyczajny B)11, zainteresowała mnie ta forma posługi w Kościele, dopiero co na nowo
wprowadzona na mocy Konstytucji dogmatycznej o Kościele (art. 29)12. Wobec tego
napisałem do Międzynarodowego Centrum. W liście poinformowałem o moim za-

7
K. AMBRUSTER, M. MÜHL (red.), Bereit wozu? Geweiht für was? Zur Diskussion um den Ständigen
Diakonat, Freiburg – Basel – Wien 2009 (omówienie tej publikacji: „Diakon” 5/6 [2008/2009], s. 136–
147); zob. też: T. SCHUMACHER, Bischof – Presbyter – Diakon. Geschichte und theologie des Amtes im
Überblick, München 2010.
8
Omówienie tej publikacji: „Diakon” 5/6 (2008/2009), s. 125–135.
9
M. MORCHE, Internationales Diakonatszentrum zum Studium und Förderung des Diakonates,
EK 7, k. 385.
10
TENŻE, Zur Erneuerung des Ständigen Diakonats, s. 97–102.
11
Kurs zwyczajny A tworzyli seminarzyści Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, którzy
wykłady z teologii mieli prowadzone w gmachu seminaryjnym. Prócz kursu zwyczajnego był tzw. kurs
wyższy (trzyletni), przeznaczony dla absolwentów teologii (kurs zwyczajny), którzy kontynuowali studia
licencjackie, a po zdanym egzaminie — kurs doktorancki.
12
Pierwszych pięciu diakonów stałych wyświęcono w Niemczech 28 kwietnia 1968 r. w Kolonii.
Uczestniczyłem w jubileuszu dwudziestopięciolecia diakonatu stałego, podczas którego wygłosiłem referat Zur Situation des Ständigen Diakonates in Polen. 25 Jahre Ständiger Diakonat in Deutschland „Ein
Pläydoyer für eine diakonische Kirche”, ARBEITSGEMEINSCHAFT STÄNDIGER DIAKONAT IN DEUTSCHLAND (red.), „Dokumentation” 10 (1993), s. 70–76.
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interesowaniu i pragnieniu wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce. Nie miałem
wątpliwości, że to nastąpi, bo w tym czasie Katolicki Uniwersytet Lubelski był środowiskiem niezwykle prężnym, odwiedzanym przez wybitnych profesorów z Zachodu. Tydzień eklezjologiczny, organizowany przez Koło Naukowe Teologów KUL,
był corocznym wydarzeniem ogólnopolskim, skupiającym w Lublinie kilkuset studentów wielu duszpasterstw akademickich. Przede wszystkim byli wybitni profesorowie zaangażowani w soborową odnowę Kościoła. Ci z kolei promowali nowe
posługi i wyzwania dla świeckich w Kościele: diakonów stałych, pomocnice parafialne, teologów świeckich.
Na potwierdzenie tego niech posłuży fakt opublikowania pierwszego artykułu
dotyczącego wprowadzenia diakonatu w Kościele polskim, który zamieścił ówczesny
Rektor KUL — ks. prof. Marian Rechowicz w monumentalnym dziele zbiorowym,
poświęconym odnowie diakonatu stałego w Kościele powszechnym, przygotowanym przez dwóch wybitnych niemieckich teologów, Karola Rahnera SJ13 i jego
ucznia, ks. Herberta Vorgrimlera — Diaconia in Christo14. Jest ono dedykowane
dwóm wybitnym postaciom ówczesnego Kościoła, a mianowicie kard. Franzowi
Königowi, arcybiskupowi Wiednia, i kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi
Polski i arcybiskupowi Gniezna i Warszawy15. Pomysł powstania i wydania ponadsześćsetstronicowej publikacji wiązał się z daniem do rąk Ojcom Soboru Watykańskiego II kompetentnego zbioru, który miał pomóc we wprowadzeniu diakonatu
stałego.
Ks. prof. Rechowicz, późniejszy biskup lubaczowski, okazał się w tym artykule
zwolennikiem wprowadzenia diakonatu stałego nie dla mężczyzn jednak, ale dla
zakonnic (Ordensfrauen-Diakonissinen). Jako racje uzasadniające odmowę diakonatu stałego dla mężczyzn żonatych wskazał na: brak takiej posługi w historii Kościoła rzymskokatolickiego, wystarczającą liczbę powołań do święceń prezbiteratu,
trudności natury finansowej i socjalnej utrzymania diakona z rodziną przez parafie,
negatywną reakcję psychologiczną wiernych (duchowny katolicki to celibatariusz;
duchowni żonaci — z wyjątkiem księży grekokatolickich — to reprezentanci wyznań niekatolickich), niebezpieczeństwo i ryzyko apostazji (przejście do Kościoła
narodowego/polskokatolickiego)16.

13

M. MARCZEWSKI, Rahner Karl. IV. Myśl teologiczna. 2. Teologia pastoralna, EK 16, k. 1163–1164.
M. RECHOWICZ, Das Problem des Diakonates im Hinblick auf die Situation und dem Bedarf der
Kirche in Polen, w: RAHNER, VORGRIMLER (red.), Diaconia in Christo. Über die Erneuerung des Diakonates, s. 435–447.
15
Na temat historii powstania tego dzieła i ofiarowania go dwóm wybitnym hierarchom Kościoła
zob.: M. MARCZEWSKI, Karl Rahner o diakonacie stałym, RTK 46 (1999), z. 6, s. 351–365.
16
RECHOWICZ, Das Problem des Diakonates im Hinblick auf die Situation und dem Bedarf der Kirche in Polen, s. 435–444. Jeśli chodzi o siostry zakonne, to nie widział żadnych przeciwwskazań: „Czyż
nie byłoby słuszne, aby ze względu na rolę, jaką pełnią w duszpasterstwie parafialnym zakonnice (ka14
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Wspomniałem o roli i znaczeniu profesorów w realizacji idei wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce. Miałem wielką łaskę w swoim życiu, że na drodze swego
życia spotkałem wybitnych kapłanów. Myślę tu o słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim (1921–1987)17, ks. Adamie Ludwiku Szafrańskim (1911–2004)18 i prof.
Janie Marii Szymusiaku (1920–1987)19. Oni pomagali śnić o Kościele. Ks. abp Alfons Nossol w czasie moich studiów był adiunktem. To dzięki niemu zostałem przedstawiony o. Rahnerowi z uwagą, że zajmuję się diakonatem stałym. Wybitny teolog
nie tylko wpisał się do swego dzieła o diakonacie, ale poprosił o adres, by wysłać mi
doktorat swego ucznia, poświęcony dogmatycznym aspektom diakonatu20. Książkę
otrzymałem, a zabawną historię z nią związaną opisuję w Bio-bibliografii21.
Odpowiedź, która przyszła z Fryburga Bryzgowijskiego, przeszła wszelkie oczekiwania. Otrzymałem imponujące dary. Były to książki oraz aktualne numery biuletynu. Zainteresowano się moją skromną pracą na polu diakonackim. Miałem okazję, by zapoznać się z najnowszym motu proprio Ojca Świętego Pawła VI Sacrum
diaconatus ordinem z komentarzem H. Vorgrimlera, a więc posoborowym dokumentem prawodawstwa kościelnego. Lektura tego tekstu zaowocowała pierwszy
artykułem napisanym na temat diakonatu22. Ukazał się dzięki ks. Blachnickiemu,
który zamieścił go w redagowanym przez siebie „Biuletynie Odnowy Liturgii” w ramach kwartalnika „Collectanea Theologica”. Nie był to pierwszy w tym czasie artykuł o diakonacie w teologicznym czasopiśmiennictwie polskim. Wcześniej bowiem, na krótko przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II i tuż po nim dużo,
techizacja, posługa charytatywna, pełnienie funkcji organisty itp.), nie należałoby rozważyć i czy to nie
byłoby pożądane, by z pomocą zakonnic i sióstr z instytutów świeckich na nowo postawić i ożywić posługę i instytucję diakonis. Do ich zadań należałoby: a) prowadzenie nauki religii, b) przejęcie posługi
charytatywnej, c) zanoszenie Komunii św. do chorych, wspomagając w tej posłudze prezbiterów, d) prowadzenie nabożeństw. Odpadłoby przy tym wiele problemów, które utrudniają wprowadzenie posługi
diakona. Pełnienie posługi diakonisy przez siostry nie wywoła psychologicznego oporu ze strony wiernych ze względu na bezżenność. Ich niewielkie wymagania finansowe nie stają się ciężarem. Także zakaz
święcenia kobiet oddala ryzyko apostazji oraz niebezpieczeństwo spadku powołań kapłańskich. Zobowiązania dotyczące zachowania odpowiednich uprawnień byłyby podobne, jak przy utworzeniu posługi
diakona–nauczyciela (z wyjątkiem rezygnacji z górnej granicy wieku, a mianowicie czterdziestu lat)”;
tamże, s. 446 (tł. własne: M. M.).
17
M. MARCZEWSKI, Spotkanie na schodach, w: G. WILCZYŃSKA (opr.), Odważny wiarą. Ks. Franciszek Blachnicki w naszej pamięci, Lublin 1992, s. 79–86. Zob. nieco szerzej ujęte wspomnienie na kanwie tego tekstu: M. MARCZEWSKI, Bio-bibliografia, Lublin 2013, s. 21–33.
18
M. MARCZEWSKI, Teolog Bożych znaków. Ksiądz profesor Adam Ludwik Szafrański, w: TENŻE (red.),
Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, Lublin 1998, s. 7–11; TENŻE, Szafrański Adam Ludwik, LPD
360–362.
19
S. LONGOSZ, Szymusiak Jan Maria, EK 19, k. 233–234.
20
J. CAMINADA, Der Diakon. Reflexionen über die Dogmatik des eigenständigen „Dienstamtes”
in der Kirche, Münster 1970.
21
MARCZEWSKI, Bio-bibliografia, s. 18–19.
22
TENŻE, Motu proprio o odnowie diakonatu stałego w Kościele łacińskim, CT 42 (1972), z. 4,
s. 85–89.
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jak na ówczesne warunki i możliwości, pisał ks. Ignacy Ziembicki23, a następnie ks.
Andrzej Bardecki24, ks. Ludwik Kaliński25 i Jacek S. Bojarski OP26. Pojawiły się
także teksty tłumaczone z języków obcych, a ich autorami byli pionierzy ruchu odnowy diakonatu stałego w Kościele powszechnym27. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na opracowanie ks. Bardeckiego, który w przesłaniu swej książki Kościół
epoki dialogu, zawierającej tekst o diakonacie, zwrócił uwagę, cytując adhortację
Ojca Świętego Pawła VI Postrema Sessio, że
powodzenie Soboru i jego zbawienny wpływ na życie Kościoła zależeć będzie nie tyle
od wielości rozporządzeń, ile od powagi i gorliwości, z jaką w latach nadchodzących
postanowienia Soboru zostaną wprowadzone w życie28.

Nie jest też wykluczone, że artykuł ks. Kalińskiego mógł być streszczeniem pracy
magisterskiej czy licencjackiej, tak jak okazało się nim opracowanie o. Bojarskiego29.
Z czasem diakonat stał się tematem prac magisterskich i doktorskich, zyskując
tym samym nową jakość nie tylko w polskiej bibliografii teologicznej, ale jako zagadnienie teologiczne, naukowe, któremu warto poświęcić zainteresowanie. Z pewnością środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego okazało się wiodącym,
bo tu w istocie zostały przedstawione teksty wiążące w całość ówczesną refleksję
teologiczną poświęconą tej posłudze i urzędowi30. Znakomitą promocją diakonatu
okazało się zamieszczenie komplementarnego hasła Diakon/Diakonat/Diakonisa
w trzecim tomie Encyklopedii Katolickiej31 oraz druk artykułów o diakonacie w dwóch

23
I. ZIEMBICKI, Diakonat — w jakiej formie?, HD 33 (1964), nr 2, s. 105–106; TENŻE, Diakonat na
próbę?, TPow 18 (1964), nr 28; TENŻE, Co z diakonatem?, HD 35 (1966), nr 3, s. 180–182.
24
A. BARDECKI, Wznowienie instytucji diakonatu, w: TENŻE, Kościół epoki dialogu, Kraków 1966,
s. 158–167.
25
L. KALIŃSKI, Stały diakonat w Kościele Zachodnim po Soborze Watykańskim II, PK 13 (1970),
nr 3, s. 167–182.
26
J.S. BOJARSKI, Miejsce i rola diakona w społeczności chrześcijańskiej na podstawie „Didascalia
apostolorum”, STV 9 (1971), z. 1, s. 225–262.
27
J. HORNEF, Diakonat jako święcenie trwałe, ConcP 4 (1968), nr 1–10, s. 461–467; H. KRAMER,
Nowy typ diakona, NOK 110–120.
28
BARDECKI, Wznowienie instytucji diakonatu, s. 5.
29
J.S. BOJARSKI, Miejsce i rola diakona w społeczności chrześcijańskiej na podstawie „Didascalii
apostolskiej”, Warszawa 1968 (w Archiwum UKSW).
30
A. ZEŃ, Diakonat stały w Kościele obrzędu łacińskiego w świetle motu proprio Pawła VI „Sacrum
diaconatus ordinem”, Lublin 1972 (w Archiwum KUL); M. MARCZEWSKI, Historia i teologia diakonatu
do IV wieku, Lublin 1973 (w Archiwum KUL); T. ŚLIWOWSKI, Problem wznowienia diakonatu stałego
w wotach zgłoszonych na Sobór Watykański II, Lublin 1975 (w Archiwum KUL); M. MARCZEWSKI,
Problem diakonatu stałego w teologii i praktyce posoborowej, Lublin 1979 (w Archiwum KUL); T. ŚLIWOWSKI, Diakonat stały w Kościele łacińskim w nauce Soboru Watykańskiego II. Studium kanoniczne,
Lublin 1981 (w Archiwum KUL). Nie dysponujemy — niestety — pełnym wykazem wciąż ukazujących
się prac magisterskich czy licencjackich poświęconych diakonatowi. Częściową dokumentację tych prac
znaleźć można w czasopiśmie „Diakon” (Bibliografia).
31
M. MARCZEWSKI, J. MISIUREK, Diakon. I. Dzieje, EK 3, k. 1242–1244; H. WEGNER, Diakon. II. Ikonografia, EK 3, k. 1244–1245; M. MARCZEWSKI, Diakonat. I. W Kościele katolickim, EK 3, k. 1245–
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prestiżowych wówczas czasopismach32. Współczesny czytelnik, który ma obecnie
kilkadziesiąt tytułów czasopism katolickich do wglądu, nie zdaje sobie sprawy, co
znaczyło wówczas opublikować tekst w jednym z nielicznych wówczas czasopism.
W przypadku „Biuletynu Ekumenicznego” było to tym bardziej ważne, że redaktor
czasopisma, bp Władysław Miziołek (1914–2000)33, poprosił o opracowanie tego
tematu. Od tego czasu doświadczałem w moim życiu wielkiej życzliwości z jego
strony. Był bowiem niestrudzonym orędownikiem wprowadzenia diakonatu stałego. Szkoda, że nie starczyło czasu na większe poświęcenie czasu historii diakonatu
w Kościele luterańskim. Zachwyciła mnie bowiem postać Johanna Hinricha Wicherna (1808–1881), któremu poświęciłem jedynie krótką notę biograficzną34. W mojej
bibliotece domowej czeka cierpliwie na opracowanie dziesięciotomowy zbiór jego
pism. Odnowiciel diakonatu w Kościele luterańsko-augsburskim to postać niezwykła, na miarę św. Jana Bosko w Kościele katolickim35.
Moje kontakty z Internationales Informationszentrum für die Fragen des Diakonates (IDZ), bo taką nazwę przybrała ta organizacja na początku swej działalności,
były bardzo dobre i takimi pozostały do końca mojej działalności na polu propagowania idei wprowadzenia tej posługi w Kościele polskim. Przede wszystkim spotkałem się z ogromną życzliwością i chęcią służenia pomocą. Najpierw była to wspomniana już pomoc związana z przesłaniem literatury, a następnie systematyczne
przesyłanie wydawanego we Fryburgu Bryzgowijskim od 1966 r. biuletynu „Diakonia XP”36. Z czasem przyszły zaproszenia na zjazdy narodowe lub międzynarodowe37. Po raz pierwszy, po kilku odmowach ze strony władz paszportowych (czy-

1246; H. PAPROCKI, Diakonat. II. W Kościele prawosławnym, EK 3, k. 1246–1248; M. MARCZEWSKI,
Diakonat. III. W Kościołach protestanckich, EK 3, k. 1248–1249; M. MARCZEWSKI, Diakonisa, EK 3,
k. 1251–1252.
32
Chodzi o zamieszczenie na tzw. rozkładówce w TPow 32 (1978), nr 18, s. 4–5 mego artykułu
Diakon w Kościele współczesnym, oraz opracowania Diakonat jako problem ekumeniczny w BE 7 (1978),
nr 4, s. 25–38.
33
P. LATAWIEC, Miziołek Władysław, SPTK 9, 422–425.
34
M. MARCZEWSKI, Johann Hinrich Wichern — odnowiciel Kościoła protestanckiego, ChS 14 (1982),
nr 1, s. 54–59.
35
Zdaniem Richarda Ziegerta, „kwestia społeczna” dziewiętnastego stulecia postawiła tak przed Kościołem katolickim, jak protestanckim problem „diakonii” i „diakonatu”. Wichern na tym polu współpracował m.in. z kard. Melchiorem Johannesem von Diepenbrockiem; ZIEGERT, Der neue Diakonat, s. 23.
36
Celem i dążeniem wydających biuletyn było „przekazanie zainteresowanym, świeckim, teologom
i księżom, przełożonym zakonnym i biskupom, kręgom i wspólnotom, diecezjom i konferencjom [biskupów] międzynarodowego przeglądu z zakresie odnowy diakonatu. Zapoznawanie się z decyzjami konferencji
biskupów, modelami kształcenia, informacjami na temat studiów i konferencji poświęconych diakonatowi,
wskazania na literaturę — oto tematy, które tu będą omawiane, przedstawiane, zbierane i studiowane”;
„Diaconia XP” (1966), z. 3, s. 2 — cyt. za: MORCHE, Zur Erneuerung des Ständigen Diakonats, s. 73.
37
Ostatni raz brałem udział w takim spotkaniu w 2009 r. w Wiedniu (M. MARCZEWSKI, Międzynarodowa konferencja diakonów stałych. Wiedeń, 26–29 marca 2009: Duchowość diakona: wczoraj – dziś –
jutro, HD 78 [2009], nr 4, s. 134–136). Byłem tam z moim kolegą, Marianem Czajczykiem. Reprezen-
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taj: urzędu bezpieczeństwa), otrzymałem pozwolenie na wyjazd z kraju w 1973 r.
dzięki interwencji Janusza Zabłockiego. Brałem udział w europejskim spotkaniu
w Innsbrucku, które trwało od 12 do 14 października 1973 r.: Diakonat — Erneuerung oder Rückschritt. Europäische Studientagung. Było ono zorganizowane przez
Austriacki Instytut Pastoralny (ÖPI), na czele którego stał dr Helmut Erharter, oraz
IDZ, którym kierował Hannes Kramer. Zgromadziło się wówczas prawie osiemdziesiąt osób z dwunastu krajów. Referat główny wygłosił ks. Peter Hünermann — profesor dogmatyki z uniwersytetu w Münster. Był poświęcony ukazaniu znaczenia diakonatu w odnowie urzędu kościelnego38. Z tego spotkania ukazało się sprawozdanie
w „Zeszytach Naukowych KUL”39, a mój pobyt w samym Innsbrucku przedłużył
się o dwa tygodnie dzięki polskim klerykom, stypendystom diecezji lubelskiej. Zostałem przyjęty jako gość przez dyrektora Collegium Canisianum40. W tym czasie
miałem okazję uczestniczyć w wykładach z różnych dziedzin teologii w uniwersytecie innsbruckim, poznać wybitnych profesorów, zaopatrzyć się w literaturę teologiczną, kserokopie potrzebnych do dalszej pracy nad diakonatem artykułów i książek. Ten pierwszy pobyt zaowocował przede wszystkim poznaniem i nawiązaniem
serdecznych kontaktów z wybitnymi osobami związanymi z posoborową odnową
Kościoła oraz diakonatu stałego. Były one tak trwałe, że przerwała je, w przypadku
niektórych osób, śmierć. Są to: ks. Alberto Altana (1921–1999)41, Helmut Erharter
towaliśmy redakcję czasopisma „Diakon”. Była to okazja, by przedstawić czasopismo w kręgu innych
europejskich czasopism diakonackich oraz nawiązać kontakty międzywydawnicze. Z chwilą przyjęcia
czasopisma przez ks. prof. Andrzeja Czaję — ordynariusza diecezji opolskiej i wprowadzenia go jako
rocznika Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, redagowaniem rocznika zajął się ks. prof. Helmut J. Sobeczko, który podjął się także uczestnictwa
w organizowanych przez IDZ międzynarodowych zjazdach diakonów stałych; R. PIERSKAŁA, „Diakonia
między kulturami”. Międzynarodowa Konferencja o posłudze stałych diakonów w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo. Velehrad, 13-16 czerwca 2013 r., „Diakon” 9/10 (2012/2013), s. 119–121.
38
P. HÜNERMANN, Diakonat — Ein Beitrag zur Erneuerung des kirchlichen Amtes, „Diaconia XP”
9 (1974), z. 1, s. 5–52. Biuletyn zaczął w tym roku wychodzić w nakładzie 1800 egzemplarzy.
39
M. MARCZEWSKI, Diakonat w rozwoju, ZN KUL 17 (1974), nr 4, s. 134–135. Jeśli tylko mogłem
brać udział w tego typu spotkaniach, to starałem się je dokumentować w czasopismach polskich lub polonijnych: M. MARCZEWSKI, Pensier’ 89, „Królowa Apostołów” 53 (1989), nr 10, s. 3–4; TENŻE, Diakonat
stały — „cenny owoc Soboru”. Międzynarodowe spotkanie diakonów stałych. Budapeszt, 3–7 IV 1991,
PP 108 (1991), s. 553–555; TENŻE, Budapeszt’ 1991, „Gazeta Niedzielna” [Londyn] 43 (1991), nr 44,
s. 2–3; TENŻE, Kongres diakonów stałych [Breda’ 1992], „Gazeta Niedzielna” [Londyn] 44 (1992), nr 47,
s. 7; TENŻE, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Diakonów, Salzburg 29 III – 1 IV 2001, HD 71
(2001), nr 3, s. 127–131; TENŻE, Międzynarodowa konferencja diakonów stałych. Wiedeń, 26–29 marca
2009: Duchowość diakona: wczoraj – dziś – jutro, HD 78 (2009), nr 4, s. 134–136.
40
MARCZEWSKI, Bio-bibliografia, s. 34–38.
41
Był to kapłan niezwykły. Na celebrowanej przez niego Mszy św. w Reggio Emilia, w której brali
czynny udział gałganiarze, płakałem. Alberto, po odbytych studiach prawniczych w Bolonii i zdobyciu
dyplomu z filozofii na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, ku rozczarowaniu ojca wybrał drogę
kapłaństwa w Instytucie Sług Kościoła. Był inspiratorem odnowy diakonatu stałego we Włoszech i redaktorem czasopisma „Il Diaconato in Italia”. Dzięki niemu mogłem otrzymywać regularnie czasopismo
oraz publikować w nim artykuły. „Ksiądz Altana jako testament pozostawił Ewangelię. Biskup Benia-
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(1932–1999)42, Hannes Kramer (1929–2001)43, ks. prof. Peter Hünermann44, Margret

mino miał się o nim wyrazić: «ksiądz Alberto o dziurawych rękach», co w pełni oddaje jego charakter
jako człowieka i kapłana, który wszystko, co miał i mógł mieć, poświęcił potrzebującym, stając się ubogim dla ubogich”; M. GAWLIK, Ks. Alberto Altana (1921–1999), „Diakon” (2004), s. 119. Zob. TENŻE,
Charyzmat diakona stałego w ujęciu księdza Alberto Altany, „Diakon” (2004), s. 55–68.
42
Był pierwszym świeckim teologiem promowanym na Uniwersytecie w Innsbrucku w 1958 r. przez
wybitnych teologów — J.A. Jungmanna i K. Rahnera. Jako Sekretarz Generalny Österreichische Pasoralinstitut kierował redakcją kwartalnika „Diakonia” i zdecydowanie wpływał na organizację i tematykę organizowanych przez Instytut corocznych zjazdów pastoralnych (Österreichische Pastoraltagung); zob.
In Treue zum Konzil — Helmut Erharter zu Ehren, „Diakonia” 30 (1999), z. 1, s. 1–42. Jak wspomniałem,
H. Erharter organizował zjazdy pastoralistów, w których, dzięki jego inicjatywie i wsparciu organizacji
dobroczynnych wspierających Kościół w krajach bloku sowieckiego, mogliśmy spotykać się z wybitnymi
przedstawicielami teologii pastoralnej czy socjologii oraz innych nauk pomocniczych tej dyscypliny, zapoznawać się z najnowszą literaturą teologiczną z tego zakresu, co więcej — otrzymywaliśmy możliwość
zaopatrzenia się w potrzebne nam książki u Herdera, na zakup których otrzymywaliśmy specjalne bony.
43
„W ich domu, w niemieckim Fryburgu przy Karlstraße 40, od 1973 roku znajdowałem ciepłe
i życzliwe przyjęcie. Ilekroć byłem w Niemczech, tylekroć starałem się spotkać z Nimi, by spojrzeć w ich
oczy, piękne, czyste, oddane. Zawsze byli razem, zawsze wzajemnie wsparci. Biorąc udział w międzynarodowej konferencji diakonów stałych w Salzburgu (29 III – 1 IV 2001) postanowiłem ich wraz z moim
kolegą odwiedzić. W gościnnym domu państwa Hornefów [Irmgard i Winfried Hornef, oboje lekarze,
są autorami biogramu w Encyklopedii Katolickiej (EK 6, k. 1128–1129) o ojcu Winfrieda, Josefie, dyrektorze sądu krajowego w Fuldzie, wybitnym promotorze diakonatu stałego w Niemczech po II wojnie
światowej], przygotowując spotkanie dowiedziałem się o ich tragicznej śmierci w wyniku wypadku autokaru, jaki miał miejsce 1 IV 2001 roku. Erika, żona Hannesa, zmarła tego samego dnia, Hannes dwa dni
później — 3 kwietnia. Wracali z rekolekcji. Razem oddani sobie i bliźnim stanęli przed Bogiem, którego
spotykali w każdym człowieku, a szczególnie w potrzebujących. Na plakacie zawiadamiającym o ich
śmierci i pogrzebie, przygotowanym przez radę parafialną, czytamy: „Wasze życie wśród nas było odblaskiem Bożej i ludzkiej życzliwości, wasze przejęcie się ludzką biedą, bezwzględne umiłowanie pokoju
oraz obecność pobudzały i wzmacniały życie naszej parafii: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam jest
Bóg»”; M. MARCZEWSKI, Hannes i Erika Kramerowie (1929–2001 +1930–2001), „Diakon” (2004),
s. 120. Dla niego diakonat stały był zawsze „powołaniem”, „służbą oraz wspólnotą z człowiekiem i Bogiem”. W liście do swych przyjaciół, pierwszych diakonów stałych wyświęconych w Kolonii (Meinen
Freunden zur Weihe als ständigen Diakone), pisał, że Diakonat wird nur gelingen, wenn die «diaconia
Christi» im Volk Gottes wieder neu entfaltet wird – „Będziemy mogli mówić o powodzeniu diakonatu
wtedy, kiedy na nowo rozwinie się diaconia Christi w ludzie Bożym”; MORCHE, Zur Erneuerung des
Ständigen Diakonats, s. 85. Warto sięgnąć do wywiadu z Hannesem, zamieszczonym na końcu książki
M. Morche: Interview mit Diakon Hannes Kramer, s. 215–227.
44
Nasze pierwsze spotkanie po zjeździe w Innsbrucku miało miejsce w Münster, gdzie kierował katedrą dogmatyki, a potem, gdy objął stanowisko po ks. prof. Hansie Küngu, w Tybindze. Tybinga była dla
mnie tym szczęśliwym miejscem, gdzie mogłem zawsze przyjechać, znaleźć dzięki niemu skromne, ale
wspaniałe warunki do pracy naukowej w kolegium teologów. W roku akademickim 1991/1992 otrzymałem z KAAD, dzięki jego wstawiennictwu, roczne stypendium na prowadzenie badań związanych z przygotowaniem pracy habilitacyjnej. Z ks. prof. Szafrańskim ustaliliśmy, że będzie ona poświęcona zagadnieniu „diakonii Kościoła” w dokumentach soborowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
nadesłanych do komisji przygotowujących schematy dokumentów Vaticanum II. Wstępna orientacja w dostępnym materiale w kraju doprowadziła do przekonania, że znaczącą część badań muszę poświęcić
pneumatologii. Ucieszyłem się bardzo, co więcej — uznałem za znak Bożej łaski, gdy dowiedziałem się,
że ks. prof. Hünermann będzie w tym czasie prowadził seminarium poświęcone temu zagadnieniu. Zapisałem się i zostałem jego studentem z wymogiem przedstawienia pod koniec roku pracy seminaryjnej
oraz uczestnictwa w tygodniowym wyjeździe naukowym do Chevetogne (Belgia), w celu zapoznania się
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Morche45, Aleksander Gondan46. Przez kilkadziesiąt lat spotykałem się z nimi, czerpiąc wieloraką pomoc, a przede wszystkim tak potrzebne wsparcie w mojej pracy
nad propagowaniem idei wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce.
Czas związany z przygotowaniem doktoratu owocował przede wszystkim pisaniem artykułów popularyzujących wprowadzoną na nowo w życie Kościoła posługi diakona stałego, idei diakonatu47. Ukazała się kolejna próba ujęcia diakonatu
w kontekście ekumenicznym48, a także pierwsze opracowanie w języku obcym49.
Dzięki wsparciu ks. prof. Szafrańskiego i wspaniałego zespołu redakcyjnego „Novum” mógł się ukazać podwójny, tematyczny numer tego miesięcznika. Udało się
w nim zgromadzić nie tylko opracowania autorów polskich, lecz także wybitnych
przedstawicieli teologii europejskiej, szczególnie z kręgu języka francuskiego, dzia-

z pneumatologią prawosławną. Praca ta, podpisana pod pseudonimem MAREK GÓRSKI, Marcina Lutra
nauka o Duchu Świętym (na przykładzie Małego i Dużego katechizmu), ukazała się drukiem w pierwszym w Polsce zarysie pneumatologii, książce, którą opracowałem jako dar dla ks. prof. Szafrańskiego
z racji osiemdziesiątych urodzin w: M. MARCZEWSKI (red.), Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii,
Lublin 1998, s. 183–188). Prof. Hünermann jest inicjatorem wydania w nowej wersji dwóch znaczących
dla uprawiania teologii dzieł. Pierwszym jest wydanie w języku niemieckim i w nowej redakcji zbioru
źródłowych tekstów dogmatycznych Kościoła rzymskokatolickiego, tzw. Denzingera: Kompendium der
Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, Freiburg im Br. 199137. Drugim jest na nowo
przepracowany i wydany komentarz do dokumentów Soboru Watykańskiego II: P. HÜNERMANN, B.J. HILBERATH (red.), Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, t. I–V, Freiburg
im Br. 2004–2005. Jest jednym z najczęściej tłumaczonych teologów obszaru języka niemieckiego. Tytułem przykładu warto zwrócić uwagę na następujące opracowania: Offenbarung Gottes in der Zeit. Prolegomena zur Christologie, Aschendorff 1989; Jesus Christus, Gottes Wort in der Zeit. Eine systematische
Christologie, Münster 1994; Ekklesiologie im Präsens. Perspektiven, Münster – Aschendorff 1995; Dogmatische Prinzipienlehre: Glaube, Überlieferung, Theologie als Sprach und Wahrheitsgeschehen, Aschendorff
2003.
45
Z wykształcenia jest referentką pastoralną. Kilkadziesiąt lat przepracowała w sekretariacie IDZ
jako jego szefowa oraz kierownik redakcji czasopisma „Diaconia Christi”. Z chwilą likwidacji siedziby
IDZ we Fryburgu Bryzgowijskim, ostatni okres, jakie pozostał do emerytury, na zlecenie Deutschen Caritasverbandes poświęciła opracowaniu historii odnowy diakonatu w Kościele niemieckim. Nikt inny nie
był w stanie z tak doskonałą znajomością zagadnienia dokonać tego dzieła, jak ona, bowiem od początku
była obecna przy powstaniu tego dzieła i jemu poświęciła czas swojego życia, nie tylko zawodowego.
46
Aleksander Gondan jest stałym diakonem od 1984 r., zaangażowanym na stałe (hauptberuflich)
w jednej z parafii diecezji fryburskiej. Jest dyplomowanym pracownikiem społecznym. Od 1984 r. przed
przyjęciem święceń pracował kilkanaście lat w sekretariacie IDZ. Jest moim przyjacielem. Do czasu wprowadzenia diakonatu w Polsce był niestrudzonym inspiratorem i pomocnikiem. Jeśli trzeba było, zawsze
wspierał organizowane przez nas sympozja swoją osobą, referatem. Jest autorem dwóch tekstów, które
zostały przetłumaczone na język polski: Posługa diakona stałego w parafiach wiejskich, w: M. MARCZEWSKI (red.), Diakon stały w Kościele współczesnym, Suwałki 1991, s. 131–138, oraz Stały diakonat
w dialogu ekumenicznym, AK, nr 534, s. 196–213.
47
M. MARCZEWSKI, Diakonat stały, „Gość Niedzielny” 55 (1978), nr 27; TENŻE, Stały diakonat w Kościele, „Za i Przeciw” (1978), nr 38, s. 6; TENŻE, Diakonia Kościoła, „Za i Przeciw” (1978), nr 46; TENŻE,
Chrystus Diakon i Sługa (teologia diakonii), „Novum” (1979), nr 1, s. 181–185.
48
O posługiwaniu diakona w Kościołach Chrystusa, „Summarium” 8 (1979), s. 31–39.
49
M. MARCZEWSKI, Die Erneuerung des Diakonates entspricht den Anforderungen der Kirche (Thesen), „Diaconia XP” 13 (1978), z. 3, s. 34–35.
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łających na polu odnowy tej posługi w Kościele rzymskokatolickim. Można bez
przesady powiedzieć, że po raz pierwszy w języku polskim ukazała się praca zbiorowa, w której podjęto zagadnienie „teologii odnowy diakonatu stałego”. Wymownym
tego przykładem są cztery krótkie, ale niezwykle bogate w swej treści, teksty. Pierwszy do przemówienie Ojca Świętego Pawła VI, drugim — refleksja Yves Congara OP,
trzecim — tekst Hannesa Kramera, przeze mnie niemal ciągle przywoływany, a czwartym — teologa kalwińskiego Claude’a Bridela50. Podstawowymi w tym zbiorze okazują się teksty, które opierają się na Piśmie Świętym, zwracają uwagę na historię,
także tę współczesną51, teologię urzędu kościelnego52, oraz ujęcie diakonatu w perspektywie duszpasterstwa53. Na uwagę szczególną zasługuje, do dziś aktualny, tekst
ks. prof. Szafrańskiego poświęcony diakonisie54. Całość uzupełniały informacje dotyczące najważniejszych książek i czasopism poświęconych diakonatowi55.
Doktorat (1979) był wydarzeniem, które pozwoliło zyskać pewność, okres przygotowania dysertacji zwrócił uwagę na wielość zagadnień, które trzeba i należy
wprowadzić w teologiczną świadomość Kościoła. Tak więc obok wypróbowanych,
popularnych tematów informacyjnych, wskazujących na potrzebę diakonatu56 i formowania Kościoła diakonalnego57, pojawiają się opracowania naukowe, dotyczące
historii diakonatu58, aspektu dogmatycznego lub prakseologicznego59.
Praca w redakcji Encyklopedii katolickiej (nazwa oficjalna: Międzywydziałowy
Zakład Leksykograficzny KUL), a potem jako redaktor w Wydawnictwie Towa50
PAWEŁ VI, Wszyscy jesteśmy sługami, „Novum” 1979, nr 4/5, s. 6–12; Y. CONGAR, Diakonia w duchu Soboru Watykańskiego II, tamże, s. 78–84; H. KRAMER, Diakonat stały a odnowa diakonii, tamże,
s. 128–145; C. BRIDEL, Duch wspólnoty i diakonia wg Dz 2,42 i 4,32, tamże, s. 36–48.
51
J.-P. GABUS, Diakonia w Biblii, „Novum” (1979), nr 4/5, s. 18–35; M. MARCZEWSKI, Historia
diakonatu stałego w Kościele pierwotnym, tamże, s. 48–77 (jest to część pracy magisterskiej); TENŻE, Odnowa diakonatu stałego w Kościele łacińskim, tamże, s. 146–155; E. COSTA, O przywrócenie stałego
urzędu diakona, tamże, s. 155–169.
52
M. PITON, Teologia urzędów a diakonat, „Novum” (1979), nr 4/5, s. 105–128.
53
M. MARCZEWSKI, Posługa zbawcza Kościoła a diakonat, „Novum” (1979), nr 4/5, s. 84–105.
54
A.L. SZAFRAŃSKI, Diakonisa, „Novum” 1979, nr 4/5, s. 170–206.
55
M. GÓRSKI [M. MARCZEWSKI], Najważniejsze publikacje na temat diakonatu, „Novum” 1979,
nr 4/5, s. 257–259; TENŻE, Czasopisma diakonacie, tamże, s. 259–260.
56
M. GÓRSKI [M. MARCZEWSKI], Diakon w Kościele współczesnym, „Myśl Społeczna” 16 (1980),
nr 13, s. 6–7; M. MARCZEWSKI, Następcy świętego Szczepana, „Myśl Społeczna” 16 (1980), nr 13, s. 4–5.
57
M. MARCZEWSKI, Służba Kościoła, „Gość Niedzielny” 57 (1980), nr 31, s. 1, 4.
58
TENŻE, Odnowa diakonatu stałego w Kościele rzymskokatolickim, RTK 2 (1980), z. 6, s. 83–93.
59
TENŻE, Diakon „sakramentem” Ducha Świętego, „Summarium” 9 (1980), s. 163–170 [to samo
Il diacono »sacramento« dello Spiritu Santo. „Il Diaconato in Italia” (1983), nr 50, s. 31–38]; TENŻE,
Próba integralnego ujęcia charyzmatu i urzędu diakona, „Summarium” 10 (1981), s. 111–124; TENŻE,
Reaktywowanie diakonatu a znaki czasu, RTK 28 (1981), z. 6, s. 153–165; TENŻE, W poszukiwaniu „modelu posługi” diakona stałego, RTK 29 (1982), s. 6, s. 91–107; TENŻE, Diakonika, RTK 30 (1983), z. 6,
s. 185–191. Teksty włoskie, jak wcześniej zauważyłem, mogły się ukazywać dzięki pomocy ks. Altany
oraz tłumaczowi na język włoski, dr. Aleksandrowi Kowalskiemu, pracownikowi Radia Watykańskiego,
mojemu koledze.
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rzystwa Naukowego KUL, stała się okazją do umiejętnego opracowywania własnych
tekstów, zyskania biegłości w zdobywaniu informacji naukowej oraz otworzyła możliwości publikacji tekstów własnych, tym bardziej, że wybrany przedmiot studiów
i formacja intelektualna nabywana przy boku mego Mistrza — ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego nie pozwalała na zamykanie się w kręgu i tak obszernej dyscypliny teologicznej, ale zmuszała do otwierania się na nowe wyzwania z zakresu
teologii dogmatycznej, historii Kościoła czy patrologii. Praca w Encyklopedii nauczyła komplementarnego i zwięzłego ujmowania podejmowanych zagadnień.

2. Suwałki
Mając doktorat, zaangażowałem się w inicjatywę edukacyjną w Suwałkach
(1982–1993). Realizował ją w odległych od Lublina Suwałkach60 mój młodszy kolega ze studiów teologicznych. Po uzyskaniu magisterium na KUL-u rozpoczął studia teologiczne w seminarium duchownym w Łomży, gdzie z rąk bpa Mikołaja Sasinowskiego przyjął święcenia kapłańskie. Ks. Jerzy Zawadzki (1950–2007), bo
o nim mowa, jako wikariusz parafii św. Aleksandra w Suwałkach, przy niezwykłym
wsparciu jej świątobliwego proboszcza, ks. Kazimierza Hammerschmita, postanowił
w tym zakątku Polski założyć zamiejscowy ośrodek studiów teologicznych, w którym — miał taką ideę, ale to nie do końca wyszło — mógłby zaangażować jako
nauczycieli akademickich świeckich teologów61. Jednym z nich byłem ja. Ksiądz
proboszcz był więźniem Dachau, którego szczęśliwy powrót z obozu wymodliła
jego matką, oddając za niego Panu Bogu — jak wierzył — swe życie.
Podejmując zajęcia w punkcie konsultacyjnym Akademii, miałem przekonanie,
że pośród studiujących mężczyzn znajdą się z pewnością tacy, którzy odkryją w sobie powołanie do diakonatu i będzie można, na wzór inicjatywy Hannesa Kramera,
utworzyć „Krąg diakonacki”, grupę małżeństw spotykających się regularnie w celu
zapoznania się z historią i odnową diakonatu stałego w Kościele łacińskim, a także
miejscem, rolą i duchowością diakona. Z pomocą przyszedł ks. Jerzy, bo był duszpasterzem w tym mieście i dyrektorem nowej placówki edukacyjnej, szkoły wyższej, która w kilkanaście lat później, gdy religia powróciła do szkół, okazała się instytucją niezwykle potrzebną. Opuściła ją spora liczba katechetów. Po roku pracy
60
Najpierw jeździłem do Suwałk autobusem, z przesiadką w Białymstoku. Na miejscu byłem o 23.00.
Powrót odbywał się autobusem z przesiadką w Warszawie. Do domu przyjeżdżałem przed północą. Później,
gdy pojawiła się możliwość bezpośredniego połączenia pociągiem przez Warszawę, nie byłem wprawdzie
wcześniej w Suwałkach, ale podróż była bardziej wygodna.
61
Najpierw były rozmowy z KUL-em. Ostatecznie powiodły się rozmowy z przedstawicielami ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Powstał Ośrodek Studiów Teologicznych w Suwałkach jako filia Wydziału Teologicznego z prawem
nadawania magisterium z teologii.
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w Ośrodku Studiów Teologicznych zdecydowałem się na podjęcie regularnych spotkań. Z początku ukonstytuowała się grupa kilku małżeństw, która w miarę upływu
czasu to powiększała się, to zmniejszała, osiągając w 1992 r., a więc na rok przed
jej rozwiązaniem, liczbę ośmiu par62. Oczywiście, można pytać: Dlaczego tak mało
osób i dlaczego w miarę upływu czasu ta liczba nie uległa znaczącemu zwiększeniu? Na to pytanie odpowiedziałem w jednym z artykułów:
(...) wynika to z naszej decyzji (...). Zastój w liczbowym rozwoju Kręgu spowodowany
jest niejasną sytuacją, w której sami się znajdujemy. Od kilku lat staramy się zainteresować lub przynajmniej zaniepokoić środowiska kościelne, czy też pojedynczych biskupów samym faktem istnienia Kręgu. Nasza informacja nie wywołuje żadnej określonej
reakcji. Nie chcemy zatem wprowadzać na drogę niepewności następnych osób63.

Nie oznacza to wcale, że ordynariusz miejsca nie był informowany o naszej inicjatywie i wykonywanych pracach. Andrzej Michniewicz, autor opracowania poświęconego przedstawieniu inicjatyw zmierzających do wprowadzenia diakonatu
stałego w Polsce64, tak ujął ten problem:
Krąg diakonacki w Suwałkach kilkakrotnie informował o prowadzonej działalności swojego ordynariusza — Juliusza Paetza. Jego stanowisko można określić jako „niezaangażowane” — nie zakazywał, ale i nie popierał tej działalności. 25 III 1992 roku nastąpiła reorganizacja diecezji polskich. W wyniku tego Suwałki, należące dotąd do diecezji
łomżyńskiej, znalazły się w nowo utworzonej diecezji ełckiej, której ordynariuszem
został mianowany bp Wojciech Ziemba, a biskupem pomocniczym Edward Samsel.
Jeszcze tego samego roku uczestnicy Kręgu spotkali się z jednym, jak i drugim hierarchą,
zapoznając ich ze swoimi dotychczasowymi dążeniami ku święceniom diakonatu65.

Ale z tego nic nie wynikało. Dla nas ta obojętność była swoistym znakiem bezradności i przyzwolenia zarazem. Nie wiedzieli, co z tym fenomenem robić, a jednocześnie byli na tyle ostrożni, by swoimi negatywnymi decyzjami nie zaszkodzić
sprawie Bożej.
Ponieważ do Suwałk przyjeżdzałem raz w miesiącu, dlatego spotkaliśmy się
na piątkowej Mszy wieczornej, podczas której przemawiałem, a następnie spotykaliśmy się w mieszkaniu jednej z rodzin. Jak zanotował A. Michniewicz,
pierwsze spotkanie miało miejsce w piątek 26 lutego 1982 roku. „Na kartce napisałem
sobie treść modlitwy przypadającej na ten dzień, bo wydawała się wówczas znamienna:
«Boże, który odnawiasz świat przez tajemnicze sakramenty, spraw, prosimy, aby Kościół Twój czerpał z nich życie wieczne i nie został pozbawiony doczesnej pomocy»”66.

62

Z tej grupy dopiero później dwóch mężczyzn zostało diakonami stałymi. Jeden został wyświęcony
w Niemczech i tam pełni posługę jako tzw. nebenberuflich Diakon (diakon pełniący posługę jako wykonujący zawód świecki), a drugi przyjął święcenia w diecezji ełckiej.
63
M. MARCZEWSKI, Wbrew nadziei wierzymy nadziei. (O Kręgu Diakonackim w Suwałkach), „Gazeta
Niedzielna” [Londyn] 44 (1992), nr 41, s. 3.
64
A. MICHNIEWICZ, Starania o wprowadzenie diakonatu stałego w Polsce po Vaticanum II, w:
M. MARCZEWSKI, Diakonat, Lublin 2000, s. 187–209.
65
Tamże, s. 200.
66
MARCZEWSKI, Diakonat, s. 198.
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Do tej pory było już trochę materiałów opublikowanych, więc czas między spotkaniami poświęcano na pracę samokształceniową. Ja prowadziłem wykład na podstawie materiału przygotowywanego do druku artykułu lub wyjaśniałem kwestie
trudne lub niezrozumiałe. Corocznie, w czasie wakacji, organizowaliśmy dzień skupienia dla wszystkich rodzin. Prowadził go zazwyczaj ks. Zawadzki, opiekun duchowy Kręgu, czasami ks. prof. Szafrański, który z zainteresowaniem obserwował
rozwój powstałej inicjatywy, a swym wręcz proroczym uniesieniem inspirował
i umacniał na podjętej drodze. Po kilku latach mogliśmy przedstawić się jako członkowie Kręgu i podsumować nasze działania. Dzięki pomocy ks. Altany tekst ukazał się w czasopiśmie włoskich diakonów stałych67.
Działalność „Kręgu diakonackiego” nie wyczerpywała się tylko w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych o charakterze intelektualno-duchowym czy rokrocznych dniach skupienia. We wspomnieniu na ten temat napisałem, że „ta grupa
inspirowała mnie do podejmowania inicjatyw na skalę ogólnopolską lub międzynarodową (konferencje), inicjatyw wydawniczych, w które angażowałem moich
kolegów”68, co oczywiście przekładało się na szereg opracowań związanych z tematyką diakonatu tak o charakterze popularnym69, jak i naukowym70. Starałem się
także informować czytelnika polskiego o opracowaniach niemieckojęzycznych,
które — już wtedy — podejmowały bardzo interesujące badania socjologiczne nad
diakonami71.
67

Il circolo diaconale di Suwalki, „Il Diaconato in Italia” (1988), nr 72/73, s. 97–104.
MARCZEWSKI, Bio-bibliografia, s. 47.
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TENŻE, Co dalej z diakonatem stałym, WDP 53 (1984), nr 2–3, s. 86–98; TENŻE, Przyszłość diakonatu, „Ład” (1984), nr 8; TENŻE, Diakonat stały, „Trzeźwymi bądźcie ...” 2 (1990), nr 3, s. 32–33; TENŻE,
O możliwości diakonatu stałego w Polsce, „Gazeta Niedzielna” [Londyn] 42 (1990), nr 30, s. 4, 6; TENŻE,
Na drodze do diakonatu stałego, „Gazeta Niedzielna” [Londyn] 42 (1990), nr 51/52, s. 3; TENŻE, Dwudziestopięciolecie diakonatu stałego, „Gazeta Niedzielna” [Londyn] 45 (1993), nr 18, s. 4, 6 [to samo:
Diakonia jest służbą, „Słowo. Dziennik Katolicki” (1993), nr 198, s. 7].
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TENŻE, Duchowość diakona stałego, RTK 31 (1984), z. 6, s. 95–106; TENŻE, Diakonat stały w polskiej posoborowej literaturze teologicznej. Bibliografia (1964–1985), RTK 34 (1987), z. 6, s. 96–103;
TENŻE, O przyczynach zaniku diakonatu stałego w Kościele Zachodnim, VoxP 1987, nr 12–13, s. 283–
290; TENŻE, Diakonia w życiu Kościoła według ks. dra hab. Franciszka Blachnickiego, w: Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka, [Krościenko n. Dunajcem] 1988, s. 91–105; TENŻE, Der Ständige
Diakonat in der nachkonzilieren theologischen Literatur in Polen (1964–1989), „Diaconia XP” 24 (1989),
z. 2, s. 33–36; TENŻE, Kościół jako wspólnota służebna, w: A.L. SZAFRAŃSKI, Kairologia, Lublin 1990,
s. 175–187; TENŻE, Posługa diakona stałego, tamże, s. 215–218; TENŻE, Über die Möglichkeit des ständigen Diakonates in Polen, „Diaconia Christi” 25 (1990), z. 2–3, s. 60–63 [to samo w języku wł.: E possibile introdure il diaconato permanente in Polonia?, „Il Diaconato in Italia” (1990), nr 78, s. 81–85];
TENŻE, Diakonat stały w dokumentach Soboru Watykańskiego II i posoborowego prawodawstwa Kościoła powszechnego, RTK 40 (1993), z. 6, s. 135–148.
71
G. WOLLMANN, Die Ständigen Diakone. Berufswirklichkeit und Selbstverständnis, Mainz 1983,
ss. 236; ChS 16 (1984), nr 10, s. 63–71 [to samo: AK 76 (1984), t. CII, z. 2, s. 341–345]; W. EDELINGTEWES, Hat die Diakonissin in der Frühen Kirche versagt? Untersuchungen über die Gründe, die zur
Beendigung von Frauendiensten in der römischen Kirche beitrugen, Maintal 19892, ss. 122; VoxP 10
(1990), nr 19, s. 945–948.
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W czasie dziesięcioletniej działalności opracowaliśmy tematyczny zeszyt „Vox
Patrum”72, w którym zawarto historię i teologię diakonatu w okresie starożytności
chrześcijańskiej, wydaliśmy z pomocą Stowarzyszenia Gaudium et Spes pracę zbiorową Diakon stały w Kościele współczesnym, a dzięki wsparciu Ośrodka Studiów
Teologicznych w Suwałkach zorganizowaliśmy dwie międzynarodowe konferencje
poświęcone diakonatowi. Cały czas chodziło o to, by w miarę możliwości nasycać
polską literaturę teologiczną opracowaniami z zakresu historii i teologii diakonatu.
Monograficzny zeszyt „Vox Patrum” (9 [1989], s. 563–735, 757–836, 995–
1006), czasopisma niezwykle zasłużonego dla patrologii polskiej, którego każdy
numer tematyczny stanowi dzieło zbiorowe, mógł się ukazać dzięki życzliwości Redaktora Naczelnego — ks. prof. Stanisława Longosza73. Uważam, że warto wymienić jego zawartość, by w ten sposób uchronić od zapomnienia kilkaset stron opracowań autorstwa polskich i obcych patrologów, a zainteresowanym diakonatem
w ogóle wskazać na wysokiej klasy opracowanie tematu74.

72
M. MARCZEWSKI, Diakonat w Kościele starożytnym [omówienie: VoxP 9 (1989), z. 17], „Słowo
Powszechne” 45 (1991), nr 187, s. 4.
73
Jest z nim związane osobiste przeżycie. Dotyczy ono zamówienia dla tego numeru czasopisma
artykułu u o. Szymusiaka. Opisałem je w Bio-bibliografii: „W organizowaniu materiału przewidziałem
miejsce na opracowanie postaci i teologii jednego z najwybitniejszych starochrześcijańskich diakonów,
a mianowicie św. Efrema Syryjskiego. Był to jeden z ulubionych teologów Ojca. Napisałem list i otrzymałem odpowiedź: «Aczkolwiek nie jestem w zbyt dobrej kondycji — chętnie skleję kilka zdań o św.
Efremie diakonie. Od najmłodszych lat pokochałem tego ‘cytarzystę’ Ducha Świętego i piewcę Matki
Bożej. Postaram się podkreślić jego znaczenie jako DIAKONA w IV w. Jeśli napiszesz do mnie jeszcze
raz, bądź łaskaw opowiedzieć mi coś o sobie» (Paryż 26 II [19]87 r.). Bardzo się z tego ucieszyłem, ale
po pewnym czasie przyszedł kolejny list, w którym Ojciec pisze: «Proszę mi wybaczyć, że nie nadesłałem
jeszcze opracowania o św. Efremie. Przygotowanie materiałów dało mi wiele satysfakcji. Chciałem redagować podczas wakacji. Nie wiem, czy Ci o tym wspomniałem, ale od półtora roku wykryto we mnie
pewien rodzaj raka krwi. A od końca czerwca wezbrała nowa fala choroby i dzielę czas między szpitalem
(chemioterapia) i odpoczynkiem w domu. Próbowałem pisać, lecz jest to w tej chwili ponad moje siły.
Obawiam się, że musisz z mego artykułu zrezygnować. Nawet te kilka zdań wymaga ode mnie wielkiego
wysiłku, nie licząc smutku, jaki mi daje myśl, że zawiodłem Twojego oczekiwania. Wybacz mi i pomódl
się za mnie, abym nie tracił ufności w Boską Opatrzność» (Paryż, 25 VIII [19]87 r.). Później dowiedziałem się, że zmarł. Jestem przekonany, że list nadszedł do mnie w dzień jego śmierci. Communio sanctorum. [We wspomnianym numerze „Vox Patrum” zamieszczono kserokopię rękopisu tego nie dokończonego artykułu (s. 33–34)]. Czytelnik rozumie teraz, dlaczego mogłem napisać, że Ojciec Szymusiak jest
szczególnie z tym zbiorem tekstów związany. Do tego dochodzi jeszcze jedno znamienne wydarzenie.
W tej sytuacji poprosiłem mego kolegę, Olka Kowalskiego, który świetnie zna język syryjski, by opracował tekst o Efremie. Wprawdzie tego nie zrobił, ale przysłał tłumaczenie tekstu jednego z wybitnych
znawców świętego diakona, profesora Sebastiana Brocka, wraz ze zgodą na jego zamieszczenie w „Vox
Patrum”. W taki oto sposób zamknęła się nasza naukowa przygoda rozpoczęta podczas seminarium kierowanego przez ojca Szymusiaka w Lublinie, na KUL-u” (s. 52–53).
74
PAWEŁ VI, Motu proprio „Sacrum diakonatu ordinem” ustalające normy ogólne dla przywróconego w Kościele łacińskim diakonatu stałego (18 czerwca 1967 r.), s. 563–571; TENŻE, Motu proprio „Ad
pascendum” promulgujące przepisy dotyczące diakonatu (z 15 sierpnia 1972 r.), s. 572–579; M. MARCZEWSKI, Kościół a diakon. U źródeł współzależności, s. 581–586; J. COLSON, Diakon i biskup w pierwszych trzech stuleciach Kościoła, s. 587–597; T. KACZMAREK, Perykopa Dz 6,1-6 w interpretacji pa-
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Diakon stały w Kościele współczesnym (Suwałki 1991), praca zbiorowa pod
moją redakcją, stanowiła kontynuację namysłu nad posługą diakona w późniejszym
okresie, tzn. w dwudziestopięciolecie wprowadzenia na nowo diakonatu stałego
w Kościele łacińskim. Materiał tu zebrany stanowi owoc międzynarodowej konferencji zorganizowanej pod auspicjami Ośrodka Studiów Teologicznych w Suwałkach (3–5 lipca 1990 r.). Mogło ono zaistnieć dzięki wcześniejszej obecności Polaków w ogólnoświatowym i europejskim ruchu diakonackim. Wystarczy zwrócić
uwagę na nazwiska prelegentów, a mianowicie: Henryka Bialeckiego — diakona
stałego z Belgii75, późniejszego prezydenta IDZ, syna polskich emigrantów, który
był obecny razem ze swą żoną76, Franza-Josefa Weppelmanna77 — diakona stałego
z Niemiec, i Aleksandra Gondana78 — diakona stałego z Niemiec i przedstawiciela
IDZ, Beniaminy Kulazińskiej (pasjonistki), która jako pierwsza podjęła w pracy
magisterskiej, obronionej na ATK zagadnienie diakonisy79, oraz ks. prof. Adama
Ludwika Szafrańskiego (KUL)80. Podczas sympozjum przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenia „Krąg diakonacki” w Suwałkach81. W zbiorze ukazał się
piękny tekst Jana Pawła II, skierowany do diakonów amerykańskich82, artykuł ks.
Altany83 i wspomnienie jednego z pierwszych stałych diakonów w Austrii (Wiedeń), Friedricha J. Herolda84. Jak zanotowałem w Bio-bibliografii, s. Kulazińskiej
towarzyszył w podróży do Suwałk m.in. Zdzisław Eugeniusz Wałaszewski (1922–),

trystycznej, s. 599–603; A. KOWALSKI, Pawłowe teksty o diakonacie w interpretacji Ojców Kościoła,
s. 605–635; B. DOMAGALSKI, Diakoni rzymscy w IV wieku. Z historii związków biskupa, diakona i prezbitera, s. 637–654; S. BROCK, Święty Efrem Syryjski: diakon–poeta, s. 655–673; K. KLAUZA, Diakon
w Kościele syryjskim (III–VI w.), s. 675–681; TENŻE, Syryjski „Liber Graduum” jako źródło do teologii
diakonatu IV–V wieku, s. 683–690; H. PAPROCKI, Diakonat w świetle świadectw Kościołów Wschodnich,
s. 691–705; M. GÓRSKI [M. MARCZEWSKI], Diakonat w starożytnym prawodawstwie kościelnym (III–IX w.),
s. 707–715; C. TRAUNECKER, Koptyjska stuła diakońska, s. 717–735; Sylwetki diakonów w „Acta martyrum”, wstęp i tłum. A. Malinowski, s. 757–779; Listy Awita i Lucjana o znalezieniu relikwii św. Szczepana, wstęp B. Degórski, tłum. D. Kosior, s. 781–796; Mowy św. Augustyna o Wawrzyńcu diakonie, wstęp
S. Longosz, tłum. E. Kolbus, s. 797–821; Mowa pochwalna Bazylego z Seleucji ku czci św. Szczepana,
wstęp i tłum. N. Widok, s. 823–836; W. JANKOWSKI [i in.]. Diakonat w starożytności chrześcijańskiej.
Materiały bibliograficzne, s. 995–1006.
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H. BIALECKI, Służyć ludziom marginesu, w: M. MARCZEWSKI (red.), Diakon stały w Kościele
współczesnym, Suwałki 1991, s. 53–65.
76
G. BIALECKI, Żona diakona, w: tamże, s. 125–130.
77
F.-J. WEPPELMANN, Diakonat stały w Republice Federalnej Niemiec, w: tamże, s. 67–77.
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A. GONDAN, Posługa diakona stałego w parafiach wiejskich, w: tamże, s. 131–138.
79
B. KULAZIŃSKA, Rola kobiety w organizacji Kościoła pierwotnego, w: tamże, s. 93–108.
80
A.L. SZAFRAŃSKI, Służebna rola kobiety we współczesnym świecie i Kościele, w: tamże, s. 109–124.
81
M. KRUPIŃSKI, M. MARCZEWSKI, Z doświadczeń „Kręgu diakonackiego” w Suwałkach, w: tamże,
s. 79–91.
82
JAN PAWEŁ II, Istota diakonatu: słudzy tajemnic Chrystusa i słudzy swoich braci i sióstr, w: tamże,
s. 13–22. Warto nadmienić, że tekst ten przetłumaczyła z angielskiego Alicja, żona przyszłego diakona
diecezji ełckiej.
83
A. ALTANA, Przywrócenie diakonatu i jego współczesny rozwój, w: tamże, s. 23–51.
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redaktor naczelny „Gazety Niedzielnej”, ukazującej się w Londynie. Od pierwszego
spotkania obdarzyliśmy siebie wzajemnym zaufaniem. Dzięki jego dobroci przez
kilka lat mogłem zamieszczać w kierowanym przez niego periodyku teksty dotyczące diakonatu, s. Faustyny, znaczących wydarzeń dla rozwoju teologii europejskiej, duszpasterstwa polonijnego czy wspomnień dotyczących wybitnych postaci
Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce85.
Druga konferencja międzynarodowa odbyła się w dniach 29 września – 4 października 1993 r. w Wesołej k. Warszawy: Diakonia – Diakon – Parafia. Jak zanotował A. Michniewicz,
chociaż ponawiano zaproszenia, nie przyjechał na nią nikt z Czech, Słowacji, Litwy
ani Rosji. Ostatecznie tę część Europy, oprócz oczywiście Polaków, reprezentowali
jedynie Zoltan Dudas z Rumunii oraz dr Laszlo Gorove i diakon stały Ferenc Molnar
z Węgier. Jednak organizatorom udało się zaprosić do Wesołej kilku „wybitnych znawców problematyki diakonatu” z Europy Zachodniej. Przyjechali: prof. Hermann Steinkamp, prof. Norbert Mette, diakon Eberhard Seyfang z żoną Margarette, diakon Aleksander Gondan — wszyscy z Niemiec, prof. Johannes van der Ven i diakon Dirk Vissenr
(obaj z Holandii) oraz ks. Christer Fjordevik ze Szwecji86.

Żaden z wówczas zaproszonych biskupów polskich nie raczył się na tym zjeździe pojawić.
Był to też ostatni rok pracy „Kręgu diakonackiego” w Suwałkach. Jedynie trzy
osoby z „Kręgu” były obecne podczas trwania konferencji. W tej sytuacji postanowiłem zakończyć współpracę, bo prowadzona grupa osób nie zdała egzaminu w realizowaniu tak ważnego dzieła. Nie było sensu dłużej tego ciągnąć. Szkoda było
tych kilkunastu lat. Być może stawiałem im zbyt wymagające zadania, którym nie
potrafili sprostać. Być może „w całej sprawie dało znać o sobie zniecierpliwienie
brakiem perspektyw na diakonat stały w Polsce, pomimo dwunastu lat intensywnej
działalności”87. Nie powstała praca zbierająca w całość wygłoszonych wówczas
referatów, pośród których mieli swe wystąpienia także Polacy, a mianowicie teolog
prawosławny — ks. Henryk Paprocki, oraz wybitny socjolog religii — ks. prof.
Władysław Piwowarski. Ukazał się jedynie tekst notujący sam fakt88.
Rozwiązanie „Kręgu” było doświadczeniem bardzo bolesnym. W tym czasie
wydawało się nawet koniecznym, bo zaczynało przybierać formę wymuszanego,
ze względu na profesora Ośrodka Studiów Teologicznych, „towarzystwa wzajemnej adoracji”. Fakt nie przybycia na organizowane przez „Krąg” spotkanie i pozostawienie prowadzenia spotkania na barkach trzech osób świadczyło o braku woli
i siły, a także sensu kontynuowania spotkań. Była to forma buntu ludzi, którzy w inny sposób nie potrafili okazać swej bezradności i braku perspektywy.
85

MARCZEWSKI, Bio-bibliografia, s. 47–48.
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Tamże, s. 205.
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Katolicki” (1993), nr 177, s. 2.
86

ZANIM WPROWADZONO STAŁY DIAKONAT W POLSCE

25

Zmiany, nawet dość radykalne, dotyczyły także mojego miejsca i roli w Suwałkach. Przyszło „nowe”: nowe granice diecezji, nowy ordynariusz diecezji. Dyrektora, który zapoczątkował, prowadził i ugruntował na akademickiej mapie Polski
Ośrodek Studiów Teologicznych w Suwałkach, jako Punkt Konsultacyjny Akademii Teologii Katolickiej, usunięto niemal z dnia na dzień, a ja — jemu wierny —
odszedłem razem z nim.
Andrzej Michniewicz w krótkiej historii starań o wznowienie diakonatu stałego w Polsce wspomina o ważnym dla „Kręgu diakonackiego” utworzeniu przy stowarzyszeniu Gaudium et Spes89 Ośrodka Badań nad Diakonatem Stałym. Było to
działanie o charakterze perspektywicznym, które jednak nie wyszło w istocie poza
ramy formalnego zgłoszenia i związanych z nim planów.
W tym czasie ks. Zawadzki od pewnego już czasu sugerował, by założyć prywatną wyższą szkołę na bazie już istniejących, bo rozpoczętych przez niego (w ramach
Ośrodka) studiów marketingu i przedsiębiorczości. Bałem się tego, bo wiedziałem,
co znaczy prowadzić wyższą szkołę, pomagając mu w formowaniu naukowego oblicza Ośrodka Studiów Teologicznych. Zdawałem sobie sprawę, że moja obecność
w Suwałkach, przy założeniu, że szkoła działać będzie na zasadzie studiów zaocznych, w cyklu dwóch zjazdów w miesiącu, będzie musiała przedłużyć się do tygodniowej obecności podczas każdego zjazdu i przygotowywania każdego zjazdu na
miejscu, w Lublinie. Wiązało się to z podjęciem decyzji rezygnacji z pracy w Bibliotece. Podjąłem to wyzwanie tym bardziej, że ks. Jerzy obiecał pomoc i bliską
współpracę. Przyjęliśmy nazwę szkoły: Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach. Jej nazwa zmieniła się z dniem 20 lutego 1994 r., gdy za patrona Szkoły
przyjęliśmy ks. Franciszka Blachnickiego90. Uroczystość nadania imienia Szkole
połączona była z pośmiertnym nadaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ks. Blachnickiemu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski91.
Jednak mój pobyt w Suwałkach nie okazał się dość długi. Funkcję rektora Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach pełniłem przez trzy lata. Ze stanowiska zrezygnowałem w trybie natychmiastowym,
z zachowaniem zobowiązujących norm prawnych, gdy dowiedziałem się o prowadzonej przez ks. Zawadzkiego w ukryciu próbie pozbawienia mnie stanowiska92.
Prowadzenie szkoły i zajęć w niej zleconych (byłem w niej zatrudniony także
jako nauczyciel akademicki), nie przeszkadzało w dalszym zajmowaniu się zagadnie89

Powstało po tzw. transformacji z inicjatywy młodych katolików (m.in. Stanisława Dziemiana i Romualda Turczyńskiego) w celu kształtowania w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia, obyczajów,
praw i struktur wspólnoty, w której się żyje.
90
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej datowana jest na 18 I 1994 r. w: M. MARCZEWSKI (red.),
Oto daję ci imię nowe ... Uroczystość nadania Wyższej Szkole Służby Społecznej imienia ks. Franciszka
Blachnickiego. Suwałki 20 II 1994, Suwałki 1994, s. 27.
91
Postanowienie z dnia 17 II 1994 r. w: MARCZEWSKI (red.), Oto daję ci imię nowe ... Uroczystość
nadania Wyższej Szkole Służby Społecznej imienia ks. Franciszka Blachnickiego, s. 45.
92
Czas mojej posługi jako rektora opisałem w Bio-bibliografii, s. 67–72.
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niami związanymi z diakonatem stałym. Idea wznowienia diakonatu była ze wszech
miar słuszna. Jeśli nic innego nie można było zrobić, to przynajmniej należało informować społeczność katolicką, że problem istnieje, że występuje w Kościele coś
takiego, co nazywa się „powołaniem do pełnienia posługi diakona stałego”. W związku z tym w dalszym ciągu, teraz już z większą pewnością, bo wynikającą z zobowiązań, które składa się podczas przysięgi doktorskiej, podjąłem pracę naukową,
skrzętnie wykorzystując te możliwości, dzięki którym mogłem wskazywać nie tylko
na status naukowy lub popularnonaukowy diakonatu93 jako przedmiotu refleksji
teologicznej, ale i jego możliwość wprowadzenia w naszym kraju94. Nie zapomniałem także o omawianiu publikacji, które ukazywały się na ten temat95.
3. Lublin
Podczas pełnienia obowiązków rektora w Wyższej Szkole Służby Społecznej
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach odwiedził mnie Andrzej Michniewicz, który namawiał, by założyć nowy „Krąg diakonacki” — w Lublinie. Nie potrafiłem wówczas podjąć decyzji, tym bardziej, że doświadczenie rozwiązania „Kręgu”
w Suwałkach było wciąż żywe i bolało. Nie potrafiłem jednak pełnić roli kierującego
pracami kilkuosobowego grona osób. Był jednak niezmordowany w dochodzeniu
do wprowadzenia w czyn swego zamiaru. Już 24 października 1996 r. doprowadził
do spotkania przedstawicieli tej grupy z ówczesnym ordynariuszem lubelskim, bp.
prof. dr. hab. Bolesławem Pylakiem, który wyraził zgodę na działalność „Kręgu diakonackiego” w Lublinie96. Jak pisał w opracowaniu na temat inicjatyw poświęconych wprowadzeniu diakonatu stałego w Polsce, grupę tworzyły osoby związane
z kościelnymi ruchami odnowy, a także czynnie zaangażowane w życie swoich parafii. Niektóre z nich prowadziły na szczeblu lokalnym działalność ekumeniczną:
Łączy je przekonanie, iż diakoni stali mają do spełnienia w naszej Ojczyźnie ważną
misję ewangelizacyjną, a swoją pracą mogliby wspomóc parafie oraz poszczególne ruchy i stowarzyszenia97.

93
M. MARCZEWSKI, Diakonika, „Teologia i Ambona” (1994), nr 9, s. 21–28; TENŻE, Posługa charytatywna diakona w Kościele pierwszych wieków, VoxP 16 (1996), z. 30–31, s. 217–228; TENŻE, Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim, CT 67 (1997), nr 4, s. 51–77; TENŻE, „Modląc
się położyli na nich ręce” (Dz 6,6). Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim, „Ethos”
10 (1997), nr 2–3, s. 36–50; TENŻE, Wybrani do posługi, w: M. MARCZEWSKI (red.), Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, Lublin 1998, s. 373–377.
94
TENŻE, O eklezjologiczny i praktyczny wymiar posługi diakona stałego w Polsce, HD 63 (1994),
nr 2, s. 46–54; TENŻE, Diakonat stały w Polsce?, „Biuletyn KAI” (1997), nr 6, s. 26.
95
Diakone, Diener der Kirche Gottes. 25 Jahre erneuerter Diakonat im Erzbistum Köln. 28. April
1968 – 28. April 1993, Köln 1993; HD 63 (1993), nr 2, s. 112–113; M. MARCZEWSKI, Diakonat stały w diecezji Rottenburg–Stuttgart, [rec.:] A. WEIß, Der Ständige Diakon. Theologisch-kanonistische und soziologische Reflexionen anhand einer Umfrage, Würzburg 19922, ChS 25 (1995), nr 1, s. 149–155.
96
MARCZEWSKI, Diakonat, s. 205.
97
Tamże, s. 205–206. Andrzej Michniewicz w 1998 r. przedstawił pracę licencjacką napisaną w Kolegium Teologicznym Archidiecezji Lubelskiej: Diakonat stały — starania o jego wprowadzenie w Koś-
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Działalność „Kręgu” lubelskiego w swych zasadniczych założeniach nie odbiegała od realizowanych w Suwałkach. Przede wszystkim grono osób tworzących
„Krąg” zyskało nieprzeciętnego zwolennika diakonatu stałego w osobie ks. dr. Andrzeja Czaji, dogmatyka, pracownika naukowego KUL. Dzięki jego staraniom, jako
kuratora Koła Naukowego Teologów, mogliśmy zaprosić jako prelegentów prof.
Michała Masłowskiego — przedstawiciela diakonów stałych z Francji i pracownika
naukowego uniwersytetu w Nancy, oraz Jürgena Winklera z Niemiec — diakona
stałego posługującego w Hamburgu, a także wprowadzić zagadnienie diakonatu
w obrady Tygodnia Eklezjologicznego w 1998 r., poświęconego posługiwaniom
w Kościele. Referaty podczas obrad wygłosili: diakon Michał Masłowski, dr Eugeniusz Sakowicz (UKSW) oraz diakon Jürgen Winkler98.
„Krąg diakonacki” był na tyle sprawny, a przede wszystkim otoczony gronem
osób życzliwych, że w dwa lata od swego powstania mógł przedstawić Redakcji
„Ateneum Kapłańskiego”, pisma wielce zasłużonego dla formacji intelektualnej
kapłanów, numer tematyczny Diakonat stały w Kościele. Jego ówczesny Redaktor,
ks. prof. Wojciech Hanc, w słowie wstępnym znakomicie oddał istniejącą w Kościele polskim atmosferę wyczekiwania na decyzje w związku z wprowadzeniem diakonatu stałego w Polsce, kierującą szczególne oczekiwania ku obradom II Synodu
Plenarnego (1991–1999), kończącego swe obrady:
„Ateneum Kapłańskie”, włączając się w głos Kościoła wzywający do nowej ewangelizacji, poprzez teologiczną refleksję nad istotą diakonatu i nową formą diakonatu stałego,
usankcjonowanego w Kościele katolickim tak od strony prawnej (por. np. KPK kan.
236; 273–289 i in.), jak i pastoralnej (KKK 1569–1571), poprzez głębsze wniknięcie
w teologię rytu święceń pragnie postawić pytanie: „Czy nie nadszedł czas, by i w środowiskach kościelnych w Polsce podjąć ten problem w nowy sposób i uczynić go ważkim
od strony pastoralnej, tym bardziej, że stał się on już od kilku dziesiątek lat niezwykle
aktualnym zagadnieniem na międzynarodowym forum ekumenicznym” (...). I na koniec
jeszcze jedna myśl w formie pastoralnego, opartego na tzw. sensus Ecclesiae, odczucia, będącego darem Ducha Świętego, w roku Jego szczególnej obecności w Kościele
przed Wielkim Jubileuszem chrześcijaństwa: „Czy owo żywe odczucie nie wskazuje
na potrzebę nowych współpracowników w postaci stałych diakonów, by Kościół Chrystusowy mógł się charyzmatycznie ubogacać?”99.

Opracowania autorów specjalnego numeru „Ateneum Kapłańskiego” poświęcone zostały teologii diakonatu100, jednoczącej wartości posługi na forum dialogu
ciele polskim po Vaticanum II. W trzy lata później została ona przepracowana oraz uzupełniona, by spełnić wymogi prac magisterskich z teologii na Wydziale Teologii KUL (kurs B): Starania o wprowadzenie
diakonatu stałego w Kościele polskim (1982–1993) (Lublin 2001).
98
M. MASŁOWSKI, Diakonat, w: A. JARZĄBEK (red.), W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny’97: „Kościół tajemniczy – Kościół tajemnic”. Tydzień Eklezjologiczny ’98: „Posługiwania w Kościele”,
Lublin 2000, s. 123–131 [to samo: WDr 26 (1998), nr 7, s. 74–82]; E. SAKOWICZ, Perspektywy diakonatu stałego w Polsce, tamże, s. 133–138 [to samo: „Teologia w Polsce. Biuletyn Informacyjny” 16 (1999),
nr 56, s. 49–54]; J. WINKLER, Miejsce i rola diakona stałego w Kościele, tamże, s. 139–144. Diakon Masłowski udzielił także wywiadu „Tygodnikowi Powszechnemu”: Ręce gotowe do roboty. Z prof. Michałem Masłowskim o diakonacie stałym i o obecności Kościoła w świecie, TPow 53 (1999), nr 5, s. 1, 11.
99
W. HANC, Diakonat stały w Kościele, AK (1998), z. 2, s. 164.
100
M. MARCZEWSKI, Teologiczna refleksja nad urzędem i posługą diakona stałego, AK (1998), z. 2,
s. 165–176; M. ANDRZEJ [M. MARCZEWSKI], Teologia rytu święceń diakonatu, tamże, s. 177–195.
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ekumenicznego101, potrzebie wprowadzenia diakonatu w Kościele polskim102 i zorientowaniu czytelników w aktualnej bibliografii zagadnienia103.
Zagadnienie wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce podczas trwania II Synodu Plenarnego (1991–1999) było podejmowane podczas obrad. Ja sam przygotowałem jednej z pań, zasłużonej katechetce z Lublina, reprezentującej świeckich diecezji lubelskiej, odpowiednią notę na ten temat, a w pewnym momencie musiałem
zdecydowanie interweniować, z pomocą ks. bpa dra Teofila Wilskiego, w związku
z niefortunnym sformułowaniem, które znalazło się w projekcie dokumentu. Synod
w swych kompetencjach wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce próbował pominąć w tej sprawie decyzję Ojca Świętego104. Ostatecznie skończyło się na zamieszczeniu w dokumencie synodalnym Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II rozbudowanej informacji na temat diakonatu stałego (art. 39–40) oraz sformułowania
bez żadnej informacji: „Uważa się, że w naszej dzisiejszej sytuacji może stanowić
znaczne wzbogacenie realizacji posłannictwa Kościoła”105.
Dwa lata wcześniej, w ramach ukończonych Podyplomowych Studiów Konstytucjonalizmu UMCS w Lubinie, przedstawiłem pracę dyplomową Wprowadzenie
diakonatu stałego w Kościele katolickim w Polsce i jego następstwa w państwowym
prawie wyznaniowym (Lublin 1998). Jak zawsze starałem się pilnować bieżącej informacji o diakonacie stałym, publikując teksty o charakterze informacyjnym, popularnym106 i naukowym107, ubiegając tym samym inicjatywy wynikające z prac
wspólnych w ramach „Kręgu”.
Jak zanotowałem w opracowaniu Ku stałemu diakonatowi w Polsce108 „zupełnie nieoczekiwanie zagadnienie odnowy stałego diakonatu w Polsce zostało podjęte przez Konferencję Biskupów”. W październiku 1998 r. została powołana przez
Komisję Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa czteroosobowa grupa ekspertów
pod przewodnictwem bpa dra Teofila Wilskiego (dogmatyka), która miała przygo101

A. GONDAN, Stały diakonat w dialogu ekumenicznym. Impulsy na drodze ku jedności chrześcijan,
AK (1998), z. 2, s. 196–213.
102
E. SAKOWICZ, Diakonat stały w Kościele polskim, AK (1998), z. 2, s. 214–221.
103
A. MICHNIEWICZ, Bibliografia literatury teologicznej na temat diakonatu stałego (1960–1997),
AK (1998), z. 2, s. 222–233.
104
MARCZEWSKI, Diakonat, s. 208.
105
Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, w: KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, II Synod
Plenarny (1991–1999), Poznań 2001, s. 197; zob. G. BUBEL, Diakonat stały w dokumentach II Polskiego
Synodu Plenarnego, PP 118 (2001), nr 9, s. 178–196.
106
M. MARCZEWSKI, Kościół — wspólnota namaszczonych do posługi, „Drzewo Życia” 4 (1998),
nr 2, s. 6; TENŻE, Uzasadnienie wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce, WWD 54 (1999), nr 42,
s. 85–91.
107
TENŻE, Teologia odnowy diakonatu stałego, WDr (1998), nr 11, s. 75–82; M. GAWLIK, M. MARCZEWSKI, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, RTK 46 (1999), z. 8, s. 197–217; M. MARCZEWSKI, Formacja diakonów stałych, RTK 47 (2000), z. 6, s. 163–190; TENŻE, Zadania pastoralne
diakonów, w: Teologia pastoralna, t. I: R. KAMIŃSKI (red.), Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin
2000, s. 370–383.
108
M. ANDRZEJ [M. MARCZEWSKI], Ku stałemu diakonatowi w Polsce, „Diakon” (2000), nr 1, s. 16.
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tować odpowiedni materiał pozwalający księżom biskupom na rozeznanie sprawy
diakonatu stałego i podjęcie odpowiednich decyzji. W skład tego zespołu wchodziły następujące osoby: bp dr Teofil Wilski (Kalisz) jako przewodniczący, bp dr
Stefan Cichy (Katowice), ks. prof. dr hab. Romuald Rak (KUL) oraz piszący te słowa
(Lublin). Swą pracę zespół ekspertów zakończył w marcu 1999 r., co pozwoliło bp.
Wilskiemu na przygotowanie ostatecznego tekstu na plenarne posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. 20 czerwca 2001 r., podczas 313 plenarnego zebrania
KEP-u w Łowiczu, w wyniku głosowania księża biskupi postanowili zwrócić się
do Stolicy Apostolskiej z prośbą o pozwolenie na wprowadzenie diakonatu stałego
w Polsce109. Jednocześnie zobowiązano Komisję Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa do przygotowania norm szczegółowych, zgodnych z przepisami obowiązującymi w Kościele powszechnym, w odniesieniu do formacji i święceń diakonów
stałych w Polsce. Zorganizowanie kolejnej grupy znawców zagadnienia zlecono
ponownie ks. bp. Wilskiemu, który dnia 18 października 2001 r. powołał czteroosobowe grono osób, mianując autora niniejszego artykułu swym przedstawicielem w Lublinie. Całość prac nadzorował bp Wilski. 22 października 2001 r. odbyło
się pierwsze spotkanie robocze. W skład zespołu bp Wilski powołał ks. dra Leszka
Adamowicza (prawo kościelne) — pracownika naukowego KUL, ks. dra Andrzeja
Czaję (dogmatyka) — pracownika naukowego KUL i Wydziału Teologicznego
w Opolu, piszącego te słowa (teologia pastoralna) — pracownika naukowego Ignatianum w Krakowie, mgra Andrzeja Michniewicza (teologa świeckiego) — przewodniczącego „Kręgu diakonackiego” w Lublinie. Każdy z ekspertów przygotowywał
wcześniej uzgodniony co do treści i zakresu materiał, odpowiadający kompetencji
osoby odpowiedzialnej za jego przedstawienie. Każda z przydzielonych części tekstu
była prezentowana i dyskutowana podczas kolejnych zebrań zespołu z bp. Wilskim,
by — po poprawkach — można było ją zatwierdzić i przyjąć in foro interno. Pierwsza redakcja Wytycznych dotyczących formacji diakonów stałych w Polsce była
gotowa 25 marca 2002 r. i została przesłana do konsultacji Komisji Episkopatu
Polski ds. Duchowieństwa. Spotkanie konsultacyjne miało miejsce w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 29 kwietnia tego roku. Ostateczna wersja dokumentu
została dopracowana na początku lipca 2002 r. 22 stycznia 2004 r., w liturgiczne
wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika, watykańska Kongregacja
Edukacji Katolickiej zatwierdziła ten dokument na okres sześciu lat. Do chwili obecnej Komisja Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa nie zwróciła się ze stosowną
prośbą do Stolicy Apostolskiej o promulgację tego dokumentu. Oczywiście okres
od 2000 r. do wydania tak ważnego dokumentu dla historii diakonatu stałego w Polsce obfitował w owoce pracy „Kręgu diakonackiego”, a także w moje własne inicja109

Obrady w Łowiczu. 313 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, „Wiadomości KAI”
(2001), nr 26, s. 10; zob. J. MAKOWSKI, Czy rewolucja?, TPow 55 (2001), nr 26, s. 3; TENŻE, Spór o diakonat stały. Ambasadorowie laikatu, TPow 55 (2001), nr 28, s. 10. Wciąż dawały znać o sobie nieporozumienia dotyczące istoty diakonatu.
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tywy na polu informacji popularnej110 i naukowej111, zebranej wokół zagadnienia
posługi diakona stałego i diakonii. Starałem się także informować o publikacjach,
które ukazały się na ten temat112.
3 marca 2000 r., dzięki zaangażowaniu ks. Andrzeja Czai i osób tworzących
„Krąg diakonacki”, przeprowadzono seminarium naukowe poświęcone rozumieniu
urzędu diakona w kontekście Katechizmu Kościoła katolickiego113.
W rok później (22 XI 2001 r.) odbyło się sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim konfrontujące ideę odnowy diakonatu stałego z promocją apostolstwa świeckich. Niektórzy z teologów, w tym wybitny pastoralista austriacki Ferdinand Klostermann (1907–1982), widzieli w przywróceniu tego urzędu w Kościele
rzymskokatolickim próbę klerykalizacji laikatu. W związku z tym taki prowokacyjny tytuł nosiło to spotkanie, którego referaty zostały opublikowane w pierwszym
roczniku czasopisma „Diakon”, inicjującym jego wydawanie114. Diakonat zyskał
swego protektora w osobie rozpoczynającego posługę teologa ks. Czai, a „Diakon”
w osobie Dyrektora Wydawnictwa „Polihymnia”, Tomasza Orkiszewskiego, wydawcę za darmo publikującego to czasopismo.
W trzy lata później miała miejsce konferencja, zorganizowana wspólnie przez
Instytut Teologii Dogmatycznej KUL oraz „Krąg diakonacki”, poświęcona diakonatowi stałemu w Polsce. Materiały z tego spotkania zostały opublikowane w drugim numerze „Diakona”115. Chciałbym podkreślić, że ze strony Instytutu Teologii
110

M. MARCZEWSKI, Diakonat stały w Kościele w Polsce, „Nowe Życie” 18 (2001), nr 9, s. 8–9.
TENŻE, Diakonat stały w warunkach Kościoła w Polsce, RTK 48 (2001), z. 8, s. 77–112; TENŻE,
Pionier odnowy diakonatu stałego Hannes Kramer (1921–2001), RTK 49 (2002), z. 6, s. 238–242; TENŻE,
Kramer Hans, EK 9, k. 1195–1196; TENŻE, Teologia Chrystusa Sługi jako odpowiedź na znaki czasu,
„Kieleckie Studia Teologiczne” (2002), cz. II, s. 119–134 [to samo: RTK 51 (2004), z. 8, s. 31–49]; TENŻE,
Kościół a diakon. (Refleksja teologiczno-pastoralna), STNKUL 33 (2004), s. 93–103;
112
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s. 268–277.
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(2001), z. 2, s. 5–8; M. MARCZEWSKI, Wprowadzenie w problematykę diakonatu stałego, tamże, s. 9–18;
H. WITCZYK, Diakoni w Kościele apostolskim, tamże, s. 19–32; J. PAŁUCKI, Biskup – prezbiter – diakon
w refleksji Ojców Kościoła, tamże, s. 33–49; K. STANIECKI, Diakonat w głównych tekstach święceń,
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Dogmatycznej KUL tak przy pierwszym, drugim, jak i trzecim spotkaniu zaangażowanie w ich realizację okazał nie tylko ks. Andrzej Czaja, ale również ks. prof.
dr hab. Krzysztof Gódź jako Dziekan Wydziału Teologii KUL. Ukazanie się „Diakona” stanowiło udogodnienie w publikacji materiałów i swoistą niezależność Redakcji w doborze tekstów. Każdy numer czasopisma otrzymywał imprimatur.
W tym czasie coraz częściej zaczęły się pojawiać publikacje poświęcone diakonatowi czy to w postaci opracowań zwartych, czy artykułów w czasopismach.
Informacje o nich mogliśmy prezentować przede wszystkim w „naszym” czasopiśmie. O części z nich warto wspomnieć tytułem przykładu i wagi opracowań116. Na
szczególną uwagę zasługuje inicjatywa wydawnicza podjęta przez ks. dr. Ryszarda
Selejdaka Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia (Częstochowa 2004). Jest to praca niezwykle ważna i potrzebna,
bo zbierająca w jedną całość wydane do tego roku dokumenty Kościoła poświęcone diakonatowi (także stałemu). By dopełnić informacji, to w „Diakonie” ukazało
się tłumaczenie jeszcze jednego ważnego tekstu, a mianowicie opracowania Komisji Teologicznej z 2002 r. Diakonat: ewolucja i perspektywy117.
„Krąg diakonacki” w Lublinie istniał do 2005 r. W wyniku ustanowienia przez
bpa Andrzeja Suskiego, ordynariusza toruńskiego, Diecezjalnego Ośrodka Formacji Diakonów Stałych w Przysieku k. Torunia, uznaliśmy, że „istnienie tego typu
wspólnoty [„Kręgu diakonackiego”] nie ma racji bytu”. Jako redaktor naczelny
czasopisma „Diakon” poinformowałem wówczas czytelników, że dotychczasowe
formy formacji przyszłych diakonów spełniły swe zadanie, bo
Ksiądz Biskup w dokumencie powołującym do życia istnienie Ośrodka Formacji Diakonów Stałych w swojej diecezji zawarł możliwość kształcenia przyszłych kandydatów na diakonów stałych także z innych diecezji za zgodą ich ordynariuszy. W związku
z tym uczestnicy „Kręgu diakonackiego” w Lublinie podjęli decyzję o samorozwiązaniu z końcem września br. [2005] i powiadomili o tym swego Ordynariusza118,

zastrzegając w dalszym ciągu prowadzenie czasopisma „Diakon”119.
diakona stałego w Kościele i społeczeństwie polskim, tamże, s. 33–52; G. BARTH, Sprawozdanie z przebiegu sympozjum, tamże, s. 53–59; L. ADAMOWICZ, Jaki diakon stały w Polsce. Refleksje kanonisty,
tamże, s. 63–66; J. PACZKOWSKI, Jakiego diakona potrzebujemy?, tamże, s. 67–71; A. MICHNIEWICZ, Jakich
diakonów potrzebujemy?, tamże, s. 73–74.
116
R. SELEJDAK, Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Częstochowa 2002; TENŻE, Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych, Częstochowa 2003; J. DYDUCH, Diakonat
stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, PK 42 (1999), nr 1–2, s. 57–73; P. PETRYK, Święcenia
diakonatu według nowego Pontyfikału, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 75 (2001),
nr 2, s. 391–408; H.J. SOBECZKO, Stały diakonat ubogaceniem Kościoła w Polsce, LitS 7 (2001), nr 1,
s. 5–9.
117
„Diakon” 2 (2005), s. 75–160.
118
M. MARCZEWSKI, Od redaktora…, „Diakon” 2 (2005), s. 9.
119
Działalność „Kręgu” została opisana szczegółowo w materiale Pana Michniewicz (MARCZEWSKI,
Diakonat, s. 187–209), a także przez redaktora naczelnego czasopisma z racji nominacji ks. prof. dra hab.
Andrzeja Czai na ordynariusza opolskiego (Ks. prof. dr hab. Andrzej Czaja – ordynariuszem opolskim,
„Diakon” 5/6 (2008/2009), s. 13–17).
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Ze swej strony, prócz kierowania czasopismem, które ze zmiennym szczęściem,
jeśli chodzi o częstotliwość wydawania, ukazywało się w Lublinie do 2009 r., w dalszym ciągu publikowałem teksty dotyczące diakonii120, diakonatu121 oraz zawierające omówienia publikacji zwartych122.
W związku z nadchodzącym czasem przejścia na emeryturę, przewidując trudności w dalszym prowadzeniu czasopisma, Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa
podczas specjalnego spotkania zwróciły się z prośbą do ks. bpa Andrzeja Czai, by
przejął prace nad dalszym wydawaniem „Diakona”. Propozycja została przyjęta.
„Diakon” zaczął wychodzić w Opolu. Fakt ten wprowadził wiele nadziei. Diecezja
opolska posiadała Wydział Teologiczny, który stanowił integralną część Uniwersytetu Opolskiego. W ramach Wydziału został utworzony specjalny kierunek dotyczący
formacji kandydatów na diakonów stałych, a więc miejsce zapewniające kształcenie na poziomie uniwersyteckim, a „Diakon” dzięki inicjatywie ks. prof. dr. hab.
Helmuta J. Sobeczki stał się rocznikiem Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego UO, a więc z punktu nadano mu status pisma o charakterze naukowym, a nie wydawanego z inicjatywy prywatnej osób, które poświęciły
swój czas i umiejętności propagowaniu idei wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce. Wychodzące w Opolu kolejne numery wyraźnie to przekonanie potwierdzają.
Dzięki uprzejmości wydawców „Diakona” znalazłem swe miejsce w Radzie Naukowej periodyku, a także udostępniono mi możliwość publikacji — jak zawsze —

120

M. MARCZEWSKI, Diakonia, w: TENŻE (red.), Dobroczynna posługa Kościoła, Lublin 2005, s. 33–
50; M. ANDRZEJ [M. MARCZEWSKI], Ecclesia caritatis, tamże, s. 201–208; K. ARMBRUSTER, „Diakonia”
realizacją „koinōnia”. Eklezjalne podstawy diakonii i diakonatu, „Diakon” 5–6 (2008/2009), s. 73–86;
TENŻE, Der ständige Diakonat in Polen nach 2008, w: K. GÓŹDŹ (red.), In Persona Christi. Księga na
80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. I–II, Lublin 2009, t. I, s. 641–650 [to samo „Diaconia XP” 44 (2009), z. 1/2, s. 78–85].
121
M. MARCZEWSKI, Wbrew nadziei wierzymy nadziei: z teologiem Markiem Marczewskim rozmawia
Ireneusz Cieślik, TPow 49 (2005), nr 49, s. 10–11; TENŻE, Diakonat stały — znak żywotności Kościoła,
HD 76 (2006), nr 2, s. 63–75; TENŻE, „Miłość w prawdzie” — Obliczem Chrystusa i wezwaniem do miłowania braci. Zadania diakona, „Diakon” 5–6 (2008/2009), s. 33–45; M. GÓRSKI [M. MARCZEWSKI],
Troska o wdowy diakonów stałych, „Diakon” 5–6 (2008/2009), s. 9–11; M. ANDRZEJ [M. MARCZEWSKI],
Urząd i posługa diakona w świetle „eklezjologii comunio”/Das Amt und der Dienst des Diakons im
Lichte der „Communio-Ekklesiologie”, „Diakon” 5–6 (2008/2009), s. 19–32.
122
D. REININGER, Diakonat der Frau in der einen Kirche. Diskussionen, Entscheidungen und pastoralpraktische Erfahrungen in der christlichen Ökumene und ihr Beitrag zur römisch-katholischen Diskussion,
Ostfildern 1999, ss. 737; „Diakon” 2 (2005), s. 203–219; A. JUREVIČIUS, Zur Theologie des Diakonats.
Der Ständige Diakonat auf der Suche nach eigenem Profil, Hamburg 2004, ss. 311; „Diakon” 4 (2007),
s. 179–189; P.M. ZULEHNER, E. PATZELT, Samariter – Prophet – Levit. Diakone im deutschsprachigen
Raum. Eine empirische Studie, Ostfildern 2003, ss. 208; „Diakon” 4 (2007), s. 165–178; K. KIEßLING (red.),
Ständige Diakone — Stellvertreter der Armen? Projekt pro Diakonia: Prozess – Positionen – Perspektiven, Berlin 2006, ss. 220; „Diakon” 4 (2007), s. 190–202; S. STEGER, Der Ständige Diakon und die Liturgie.
Anspruch und Lebenswirklichkeit eines wiederrichteten Dienstes, Regensburg 2006, ss. 491; „Diakon”
4 (2007), s. 203–218.
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tekstów o charakterze naukowym123, bibliograficznym124 oraz omówień książek poświęconych diakonatowi125.
123
M. MARCZEWSKI, Diakonat stały w starożytności chrześcijańskiej i po Soborze Watykańskim II,
„Diakon” 7/8 (2010/2011), s. 31–44; TENŻE, Czym jest duszpasterstwo? Wizja ks. Franciszka Blachnickiego, HD 82 (2013), nr 4, s. 43–53 [to samo: „Diakon” 9/10 (2012/2013), s. 61–70]; TENŻE, Diakonat
w kontekście wspólnotowego ujęcia teologii pastoralnej, „Diakon” 9/10 (2012/2013), s. 11–38; TENŻE,
Subdiakonat. 1. W Kościele katolickim, EK 18, k. 1134–1135.
124
Niemieckojęzyczna bibliografia dotycząca diakonatu (2010–2011), „Diakon” 7/8 (2010/2011),
s. 97.
125
S. SANDER, Das Amt des Diakons. Eine Handreichung, Freiburg – Basel – Wien 2008, ss. 176;
„Diakon” 7/8 (2010/2011), s. 89–106; R. KUREK, Leksykon świętych i sławnych diakonów, Kraków
2013; „Diakon” 9/10 (2012/2013), s. 105–107; T. WELKE, Der ständige Diakonat. Eine pastorale Perspektive für die Kirche in Polen, Trier 2012; „Diakon” 9/10 (2012/2013), s. 97–107.
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA
ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ EVANGELII GAUDIUM
PAPIEŻA FRANCISZKA
Rekolekcje dla stałych diakonów, Głuchołazy 2014

„Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem”. Tak zaczyna się adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Ojciec Święty
rozwija w niej temat głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie, wykorzystując
przy tym m.in. wkład Synodu Biskupów z 2012 r. na temat: Nowa ewangelizacja
dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Dokument sięga jednak dalej, bo ma szersze
spojrzenie i wychodzi poza doświadczenie Synodu.
Papież ukazuje na tych stronicach nie tylko własne doświadczenie duszpasterskie z poprzednich lat, ale przede wszystkim swoje wezwanie, by wykorzystać moment łaski, jaki Kościół przeżywa, i podjąć z wiarą, przekonaniem oraz entuzjazmem
nowy etap drogi ewangelizacji. Sekretarz generalny Synodu Biskupów zwrócił podczas prezentacji uwagę, że papież często przytacza dokumenty swych poprzedników na Stolicy Piotrowej, w tym najczęściej — 13 razy — adhortację apostolską
Pawła VI Evangelii nuntiandi oraz dokumenty episkopatów, zwłaszcza Ameryki
Łacińskiej. Podając te dane liczbowe, trzeba też zauważyć, że zawarte w tytule nowej adhortacji słowo gaudium – „radość” występuje w całym dokumencie aż 59
razy. Motyw radości przewija się przez cały dokument.

1. Tytuł adhortacji
Już na wstępie papież, wskazując na smutek zagrażający dziś światu, pisze o odnawiającej się i udzielającej innym radości ewangelizowania. Daje szereg wskazówek dotyczących nowej ewangelizacji współczesnego świata, zaznaczając jednak,
że nie omawia szczegółowo licznych, wymagających pogłębienia kwestii. Tak oto
stajemy wobec centralnego twierdzenia tego dokumentu. Franciszek powtarza to
w charakterystyczny dla siebie sposób: „Ewangelizator nie powinien mieć nieustannie grobowej miny” (nr 10). Dlatego Papież wzywa do radosnego głoszenia Ewangelii słowami: „Proszę, niech nigdy nie będzie sióstr i księży z kwaśną miną, jak
papryka w occie, nigdy!” Trzeba dodać także: nigdy diakonów z kwaśną miną.
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Na ogół pierwsze słowa papieskich dokumentów wskazują główny zamysł danego tekstu, jego istotę, myśl przewodnią. Tak też jest w Evangelii gaudium, co można
tłumaczyć na różne sposoby: np. „radość Ewangelii”, a także „radość ewangelizowania”. Papież pisze w adhortacji: „Zachowajmy więc gorliwość ducha, pielęgnujmy
słodką i pełną pociechy radość ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać, płacząc” (nr 80). To jest główny wątek dokumentu, który w innych miejscach
brzmi: „Nie pozwólmy się okradać z misyjnego entuzjazmu!” (nr 80); „Nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji” (nr 83); „Nie pozwólmy się okradać z nadziei!” (nr 86); „Nie pozwólmy się okradać ze wspólnoty” (nr 92); „Nie dajmy się
okraść z Ewangelii!” (nr 97); „Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej!”
(nr 101).
W każdym razie związek między radością a ewangelizacją jest bardzo ścisły.
Jest on wręcz wewnętrzny, skoro radość jako taka zawiera się w ewangelii, która
etymologicznie, jak wiadomo, oznacza Dobrą Nowinę, a historycznie już w świeckim użyciu wyrażała radosne obwieszczenie zwycięstwa. Papież odnosi się często
do Listu do Filipian, np.: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się” (Flp 4,4). Radość ewangelizowania nie rodzi się ze strategii starej czy
nowej ewangelizacji ani z jej skutków, lecz z samej natury Ewangelii, a zatem nie
zależy od pozytywnego bądź negatywnego skutku ewangelizacji i towarzyszy jej
bez względu na efekty. W ostatecznym rozrachunku radość ewangelizowania nie
jest uczuciem, choć ono również powinno łączyć się z wszelkim głoszeniem Chrystusa słowem i życiem, lecz chodzi raczej o pewien stan, który jako taki jest narzędziem i potwierdzeniem ewangelizacji. Wiarygodność każdej formy ewangelizacji
weryfikuje się na podstawie trwałej radości, jako stanu bycia chrześcijaninem w Kościele, gdyż Ewangelia albo jest radosna z natury, albo nie jest Ewangelią. W największym skrócie: koniecznym wyrazem Ewangelii, jako należącym do samej jej
natury, jest właśnie radość Ewangelii.

2. Wprowadzenie do adhortacji
Wprowadzenie, obejmujące numery 1–13, stanowi swego rodzaju preludium do
adhortacji. Można wskazać w nim dwa następujące po sobie tematy: z jednej strony radość, która się odnawia i udziela innym, a z drugiej — słodka i pocieszająca
radość ewangelizowania. Kompozycja ta ukazuje się wyraźnie w stylu papieża, gdy
pisze: „Istnieją chrześcijanie, którzy zdają się żyć Wielkim Postem bez Wielkanocy”
(nr 6).
We wprowadzeniu występuje także kilka charakterystycznych odniesień, które
pojawiają się na pierwszych stronach adhortacji i powracają w pozostałej części
dokumentu. Można wskazać na trzy takie odniesienia.
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Najpierw trzeba wyróżnić dwa nurty interpretacyjne: „spotkanie z Chrystusem”
i „pamięć”. Pierwszemu poświęcone są numery 3 i 8, które przybierają ton rozmowy osobistej bardzo poufałej, a nawet sugerującej modlitwę. Tematowi pamięci
poświęcony jest nr 13, w którym papież pisze: „Wierzący to zasadniczo człowiek
«upamiętniający»”.
Trzecia rzecz dotyczy mistycznego wymiaru wypowiedzi papieża Franciszka,
który kładzie nacisk na oczyszczenie serca i uległość wobec działania Ducha Świętego. Dlatego czytamy w adhortacji:
Chociaż misja domaga się z naszej strony ofiarnego zaangażowania, błędem byłoby
pojmowanie jej jako heroicznego zadania osobistego, ponieważ jest to przede wszystkim Jego dzieło, niezależnie od tego, co możemy odkryć i pojąć. W każdej formie ewangelizacji prymat zawsze należy do Boga. Prawdziwa nowość to ta, którą sam Bóg chce
w sposób tajemniczy wprowadzić, którą On inspiruje, którą On prowokuje, którą On kieruje i której towarzyszy na tysiąc sposobów. To przekonanie pozwala nam zachować
radość (nr 12).

O zamyśle dokumentu pisze Papież w pierwszym punkcie: „Pragnę zwrócić się
do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczony ową radością, i wskazać drogi Kościoła w najbliższych latach”
(nr 1). Natomiast jeżeli chodzi o założenia tego dokumentu, to znajdziemy je w nr. 17,
gdzie Franciszek ukazuje szereg kolejnych aspektów, które wybrał, aby je szerzej
omówić. Należą do nich następujące problemy: reforma Kościoła wychodzącego
na misję; pokusy pracujących w duszpasterstwie; Kościół jako całość Ludu Bożego, który ewangelizuje; homilia i jej przygotowanie; społeczna integracja ubogich;
pokój i dialog społeczny; duchowe motywacje zaangażowania misyjnego.

3. Prezentacja treści adhortacji
3.1. Misyjne przeobrażenie Kościoła (rozdział I)
Rozdział pierwszy (nr 20–49) ukazuje oblicze Kościoła misyjnego i otwartego.
Ma to być Kościół wyruszający w drogę (nr 46), ale w określonym kierunku, gdyż
nie chodzi o wyjście dla samego wyjścia do świata. Wyruszenie Kościoła w drogę
jest jak wyjście Ojca ku synowi marnotrawnemu. Papież używa tu określeń: „podjąć inicjatywę” i „zapach owiec”, aby ukazać metodę wyjścia do świata. Jak czytamy
w Ewangelii, ojciec podjął inicjatywę, bo czekał na syna marnotrawnego, zobaczył
go z daleka, wyszedł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję, ubrał w najlepszą suknię i sandały, nałożył mu pierścień na rękę na znak przebaczenia — przywrócił go
w ten sposób do synowskiej godności. „Zapach owiec” odczuwa ten, „kto przez
dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża się aż do
upokorzenia i bierze na siebie ludzkie życie, dotykając cierpiącego Chrystusa w ludzie” (nr 24).
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Ojciec Święty wskazuje, że Kościół musi być otwarty i gościnny. Ma „wyjść ku
innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii”, ale to „nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu”. Dlatego — przypomina Papież — trzeba,
aby wszędzie były kościoły z otwartymi drzwiami. Wszyscy mogą w jakiś sposób uczestniczyć w życiu kościelnym i nawet drzwi sakramentów nie powinno się zamykać z jakichkolwiek powodów. Eucharystia nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym
lekarstwem i pokarmem dla słabych.

Dodaje potem: „Kościół nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie
jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem” (nr 47).
Papież Franciszek wzywa Kościół do wyjścia, by ofiarować wszystkim życie
Jezusa Chrystusa. Dlatego pisze:
Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół
chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa.
Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka
się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić
i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia (nr 49).

Przypomina księżom, „że konfesjonał nie powinien być salą tortur, ale miejscem
miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do czynienia możliwego dobra” (nr 44).
3.2. W kryzysie zaangażowania wspólnotowego (rozdział II)
Rozdział drugi (nr 50–109) jest bardzo wielowątkową i sugestywną refleksją na
temat kryzysu zaangażowania wspólnotowego, z trafną diagnozą patologii społecznych i wyzwań kulturowych. Mówi o znaczeniu inkulturacji wiary oraz o pokusach
ludzi działających w duszpasterstwie, do których zalicza: apatię, obojętność, pesymizm i duchową światowość. Papież używa określeń: „nie dla” i „tak dla”, aby bardzo wyraziście wyakcentować to, czemu się sprzeciwia, a co popiera. Dlatego słyszymy w tym rozdziale: nie dla ekonomii wykluczenia, nie dla bałwochwalstwa
pieniądza, nie dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć; nie dla nierówności społecznej rodzącej przemoc, nie dla egoizmu, nie dla jałowego pesymizmu; nie dla
wojny między nami. Natomiast słyszymy głos papieża za „tak”: dla wyzwania duchowości misyjnej i dla nowych relacji stworzonych przez Jezusa Chrystusa.
Ojciec Święty przypomina swoje słowa z pierwszych dni pontyfikatu: „pragnę
Kościoła ubogiego dla ubogich”. Wskazuje na społeczny wymiar ewangelizacji,
która ma uobecniać królestwo Boże w świecie. Krytykuje obecny system gospodarczy i wiarę w samoregulujące prawa rynku, które nie są w stanie stworzyć większej
sprawiedliwości i zapewnić udziału społeczeństwa w życiu gospodarczym. „W celu utrzymania stylu życia wykluczającego innych, albo żeby móc entuzjazmować
się tym egoistycznym ideałem, rozwinęła się globalizacja obojętności” (nr 54) —
ubolewa Papież. Krytykuje „rozpowszechnioną korupcję oraz egoistyczne unikanie
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płacenia podatków, które przyjęły rozmiary światowe. Żądza władzy i posiadania
nie zna granic” (nr 56). Zaznacza, że
kocha wszystkich, bogatych i ubogich, ale w imię Chrystusa ma obowiązek przypominać, że bogaci powinni pomagać ubogim, szanować ich i promować. Wzywam was do
bezinteresownej solidarności oraz powrotu ekonomii i finansów do etyki sprzyjającej
człowiekowi (nr 58).

3.3. Głoszenie Ewangelii (rozdział III)
Rozdział trzeci (nr 111–175) omawia głoszenie Ewangelii jako zadanie całego
Kościoła i wszystkich w Kościele. Papież Franciszek wzywa wszystkich ludzi Kościoła do poczucia odpowiedzialności za niego. Podkreśla, że człowiek nie zbawia
się indywidualnie, ale we wspólnocie Kościoła. W ewangelizacji zwraca uwagę na
potrzebę większej inkulturacji, wyrażając obawę, że wraz z Ewangelią chcemy zbyt
mocno przekazywać naszą zachodnią kulturę.
W ewangelizacji nowych kultur albo kultur, które nie przyjęły przepowiadania chrześcijańskiego, nie jest rzeczą nieodzowną narzucać określoną formę kulturową, nawet
piękną i starożytną, razem z propozycją ewangeliczną. Głoszone przez nas orędzie zawiera zawsze jakąś formę kulturową, ale czasem w Kościele ulegamy próżnej sakralizacji własnej kultury i przez to możemy bardziej przejawiać fanatyzm niż prawdziwy
zapał ewangelizacyjny (nr 117).

Ojciec Święty odradza kontrolowanie pobożności ludowej i zachęca, by pozwolić jej się rozwijać: „Nie ograniczajmy ani nie zamierzajmy kontrolować tej siły
misyjnej!” (nr 124) — apeluje. Następnie w adhortacji podkreśla wagę osobistego
codziennego świadectwa w swoim środowisku oraz konieczność przepajania otaczającej kultury Ewangelią.
Szczególnie piękny jest fragment adhortacji poświęcony homilii, która powinna
być
kryterium bliskości i zdolności spotkania pasterza ze swoim ludem. Wiemy bowiem,
że wierni przywiązują do niej wielką wagę. Oni zaś, podobnie jak sami wyświęceni
szafarze, wielokrotnie cierpią, jedni przy słuchaniu, drudzy przy głoszeniu słowa. To
smutne, że tak jest. Homilia może być rzeczywiście intensywnym i szczęśliwym doświadczeniem Ducha, pokrzepiającym spotkaniem ze Słowem, stałym źródłem odnowy i wzrastania (nr 135).

Wskazując cechy dobrej homilii, papież pisze:
Homilia nie może być rozrywkowym spektaklem, nie odpowiada logice przekazów medialnych, ale powinna wzbudzić zapał i nadać sens celebracji. Stanowi ona szczególny
rodzaj, ponieważ chodzi o przepowiadanie słowa w ramach celebracji liturgicznej. Stąd
powinna być krótka i powinna unikać sprawiania wrażenia, że jest jakąś konferencją
lub lekcją. Kaznodzieja może być zdolny do utrzymania żywego zainteresowania ludzi
przez godzinę, ale wtedy jego słowo staje się ważniejsze od celebracji wiary. Jeśli homilia zbytnio się przedłuża, niszczy dwie charakterystyczne cechy celebracji liturgicznej: harmonię między jej częściami oraz jej rytm (nr 138).

Sporo miejsca poświęca Papież przygotowaniu homilii. Wzywa, by kaznodzieja głosił sercem, ale wskazuje także na konkretne sposoby przygotowania homilii.
Przypomina, że centrum ewangelizacji ma być kerygma.
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Głoszący słowo powinien rozpoznać serce swojej wspólnoty, by szukać, gdzie jest żywe
i żarliwe pragnienie Boga, a także gdzie ten dialog, pełen miłości, został przytłumiony
lub nie mógł okazać się owocnym (nr 137).

Ponadto pojawiają się rozważania dotyczące przepowiadania oraz katechezy
kerygmatycznej i mistagogicznej.
3.4. Społeczny wymiar ewangelizacji (rozdział IV)
Rozdział czwarty (nr 177–258) poświęcony jest społecznemu wymiarowi ewangelizacji. Nie jest to jedynie dodatek, gdyż w samym sercu Ewangelii znajduje się
życie wspólnotowe i zaangażowanie się na rzecz innych. Istotnymi akcentami nauczania papieskiego w tym rozdziale są: społeczne włączenie ubogich i leczenie słabości, dobro wspólne i pokój społeczny, dialog społeczny jako wkład w pokój.
Choć Papież zaznaczył, że jego dokument nie ma charakteru nauki społecznej,
to jednak podkreśla, że w imię dochowania wierności autentycznemu i pełnemu
znaczeniu misji ewangelizacyjnej trzeba też dostrzec jej wymiar społeczny. W samym sercu Ewangelii znajduje się życie wspólnotowe i zaangażowanie się na rzecz
innych. Zaznacza, że
Pasterze, korzystając ze zdobyczy różnych nauk, mają prawo wydawać opinię na temat
wszystkiego, co dotyczy życia osób, ponieważ zadanie ewangelizacji zakłada i wymaga integralnej promocji każdego człowieka. Nie można już dłużej twierdzić, że religia
powinna się ograniczać do sfery prywatnej i że istnieje tylko po to, by przygotować
dusze do nieba. Wiemy, że Bóg pragnie szczęścia swoich dzieci także na tej ziemi, chociaż powołane są do wiecznej pełni (nr 182).

Dlatego „wszyscy chrześcijanie, także pasterze, są wezwani, by troszczyć się
o budowę lepszego świata i do wspólnot chrześcijańskich należy obiektywna analiza sytuacji w każdym kraju” (nr 183) — przypomina Ojciec Święty.
Powtarza dalej:
Pragnę Kościoła ubogiego dla ubogich. Oni mogą nas wiele nauczyć. Oprócz uczestnictwa w sensus fidei, dzięki własnym cierpieniom znają Chrystusa cierpiącego. Jest
rzeczą konieczną, abyśmy wszyscy pozwolili się przez nich ewangelizować (nr 198).

Zaznacza, że nikt nie może czuć się wyłączony z troski o ubogich i sprawiedliwość społeczną, dlatego modli się słowami:
Proszę Pana, by obdarzył nas politykami, którym rzeczywiście leży na sercu dobro społeczeństwa, ludu, życie ubogich! Jest rzeczą nieodzowną, by rządzący i władza finansowa podnieśli wzrok i poszerzyli swoje perspektywy, by postarali się, aby godna praca,
oświata i opieka zdrowotna były dostępne dla wszystkich obywateli (nr 205).

Papież Franciszek podnosi głos w obronie dzieci mających się urodzić. Ubolewa
z powodu prób przedstawiania podejmowanej przez Kościół obrony życia nienarodzonych, jako coś ideologicznego, obskuranckiego i konserwatywnego. „A przecież
obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka” (nr 213). Zaznacza, że każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna
w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju. Jest celem samym w sobie i nigdy nie jest środkiem do rozwiązania innych trudności. Jeśli obalimy to prze-
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konanie, nie ma solidnych i trwałych fundamentów do obrony praw człowieka,
które byłyby zawsze uzależnione od korzyści zmieniających się rządów. Sam rozum wystarczy, aby uznać nienaruszalną wartość każdego ludzkiego życia. Dodaje,
że w świetle wiary „wszelki gwałt zadany osobistej godności istoty ludzkiej wzywa
o pomstę przed obliczem Bożym i jest obrazą Stwórcy człowieka” (nr 213). Zapewnia, że Kościół nie zmieni swego stanowiska w tej kwestii. Nie jest bowiem żadnym
postępem rozwiązywanie problemów przez eliminację ludzkiego życia. Równocześnie Ojciec Święty apeluje o pomoc dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
3.5. Ewangelizatorzy z Duchem (rozdział V)
Rozdział piąty (nr 259–288) prowadzi do zakończenia całej adhortacji. Najpierw
mówi o ewangelizatorach z Duchem, do niech zalicza tych, którzy bez lęków otwierają się na działanie Ducha Świętego. Papież wyjaśnia także, co należy rozumieć
przez „ducha nowej ewangelizacji”. Nowa ewangelizacja domaga się najpierw dialogu. Obejmuje on wymiar relacji z państwem, społeczeństwem, z chrześcijanami
innych wyznań, judaizmem i wyznawcami innych religii. Czytamy w dokumencie:
Należnego szacunku dla mniejszości agnostyków lub niewierzących nie można narzucać w sposób arbitralny, tak że wycisza się przekonania wierzącej większości lub ignoruje bogactwo tradycji religijnych. Na dłuższą metę sprzyjałoby to raczej urazom niż
tolerancji i pokojowi (nr 255).

Ewangelizator to człowiek, u którego występuje równowaga między modlitwą
a działaniem: „Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko
słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą” (nr 259) —
zaznacza już na wstępie Ojciec Święty. Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest
miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać (nr 264). Z kolei ostatecznym celem
motywacji musi być chwała Ojca, a nie jakieś prywatne korzyści. Druga ważna
motywacja dla głoszenia Ewangelii to miłość do ludzi. Żeby być ewangelizatorami
dusz, trzeba rozwinąć duchowe upodobanie pozostania blisko życia ludzi, aż do
odkrycia, że staje się to źródłem głębszej radości (nr 268). Potrzebne jest spotkanie
z ludźmi, wchodzenie bardzo konkretnie w kontakt z poszczególnymi ludźmi, zwłaszcza potrzebującymi. Papież stwierdza, że czasem tracimy entuzjazm dla głoszenia, zapominając, że Ewangelia odpowiada na najgłębsze potrzeby człowieka, ponieważ każdy z nas został stworzony na obraz Boga.
Według Franciszka, duch nowej ewangelizacji jest to otwarcie na nadzieję,
a ujmuje tę postawę w słowach:
Codziennie w świecie rodzi się piękno, wskrzeszone i umocnione nawałnicami historii.
Wartości pojawiają się ponownie w nowych formach i rzeczywiście człowiek odrodził
się wiele razy z sytuacji, które wydawały się nieodwracalne. Oto siła zmartwychwstania, a każdy ewangelizator jest narzędziem tego dynamizmu (nr 276).
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Ojciec Święty przestrzega przed pogonią za widocznymi rezultatami ewangelizacji i zachęca do głębokiego zaufania Duchowi Świętemu. Za wzór stawia Maryję:
Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów,
aby Go przyzywać (por. Dz 1,14), i w ten sposób uczyniła możliwą misyjną eksplozję,
jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła
i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji (nr 284).

Końcowa modlitwa do Maryi jest również potwierdzeniem maryjnego stylu
ewangelizacji. Papież przytacza słowa Matki Bożej skierowane do św. Juana Diego:
„Niech się nie trwoży serce twoje. Czyż nie jestem tutaj ja, która jest twoją Matką?”
(nr 286). Jej też zawierza sprawę nowej ewangelizacji. Franciszek kończy całą adhortację słowami modlitwy do Matki Bożej, w której m.in. prosi:
Gwiazdo nowej ewangelizacji, pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii, służby,
żarliwej i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii
dotarła aż po krańce ziemi. Matko żywej Ewangelii, źródło radości dla maluczkich,
módl się za nami.

4. Zakończenie
Adhortacja omawia niespotykany wręcz zakres tematów. Dokument papieski
w tej formie pozostawia szerokie pole dla rozwijania go na polu Kościołów lokalnych. Podsumowując, można powiedzieć, że adhortacja przypomina zbiór złotych
myśli papieża Franciszka, pośród których każdy znajdzie coś wartościowego dla
siebie. Wiemy, że obecny papież lubuje się w wyrazistych sentencjach, które lotem
błyskawicy za pośrednictwem mediów okrążają kulę ziemską. Można podejrzewać,
że ten dość luźny styl może zachęcić do lektury adhortacji szersze rzesze duchownych i świeckich.
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DIAKONIA SŁOWA
W ŚWIETLE ADHORTACJI PAPIEŻA FRANCISZKA
EVANGELII GAUDIUM
W stałym pogłębianiu jednego z głównych zadań prezbitera i diakona, jakim jest
posługa głoszenia słowa Bożego, bardzo pomocna może być adhortacja apostolska
papieża Franciszka Evangelii gaudium — o głoszeniu Ewangelii we współczesnym
świecie1. Warto zauważyć, że wśród adresatów adhortacji Papież wymienia diakonów (po biskupach i prezbiterach). Jest to zgodne z nauczaniem soborowym, stwierdzającym, iż diakoni „w posłudze słowa uczestniczą we wspólnocie z biskupem
i jego prezbiterium” (KK 29).
Wśród ważnych wyzwań związanych ze współczesną rzeczywistością Franciszek w swojej adhortacji za priorytetowe zadanie uważa szeroko rozumianą ewangelizację „jako radosne, cierpliwe i stopniowe przepowiadanie zbawczej śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”2. Papież przypomina jednak, że to priorytetowe zadanie ewangelizowania dotyczy wszystkich wiernych (EG 110), ale nie ulega
wątpliwości, że w sposób szczególny zobowiązani są do tego osoby upoważnione
na mocy święceń do przepowiadania słowa Bożego w obrębie liturgii. Dlatego Ojciec Święty po analizie różnych form i możliwości głoszenia Ewangelii w Kościele
i w świecie, zatrzymuje się przede wszystkim na homilii i jej przygotowaniu (EG
135–159)3.

1. Dlaczego sporo uwagi papież poświęca homilii?
Jak sam zaznacza, głoszenie homilii
wymaga poważnej oceny ze strony pasterzy. Szczególnie zatrzymam się na homilii i jej
przygotowaniu, ponieważ wiele jest krytycznych uwag w odniesieniu do tej poważnej

1
FRANCISZEK, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” (24 XI 2013 r.), Libreria Editrice Vaticana 2013 (dalej: EG).
2
Papież Franciszek powołuje się i cytuje Jana Pawła II z adhortacji Ecclesia in Asia (6 XI 1999 r.),
nr 19.
3
Zob. też H.J. SOBECZKO, Zagadnienia liturgiczne w pierwszym roku nauczania papieża Franciszka,
w: B. MIGUT, Z. GŁOWACKI, W. PAŁĘCKI (red.), Sakramenty w misterium Kościoła. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, Lublin 2014,
s. 131–141.
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posługi i nie możemy na to zamknąć uszu. Homilia stanowi kryterium oceny bliskości
i zdolności spotkania pasterza ze swoim ludem. Wiemy bowiem, że wierni przywiązują do niej wielką wagę. Oni zaś, podobnie jak sami wyświęceni szafarze, wielokrotnie
cierpią, jedni słuchając, drudzy głosząc słowo. To smutne, że tak jest. Homilia może
być rzeczywiście intensywnym i szczęśliwym doświadczeniem Ducha, pokrzepiającym spotkaniem ze Słowem, stałym źródłem odnowy i wzrastania (EG 135).

Podkreślić należy to, że dla Papieża homilia jest kryterium w ocenie bliskości
i umiejętności spotkania pasterzy ze swoim ludem. Dobrze głoszone homilie przyciągają i nastawiają życzliwie wiernych, źle przygotowane i niedbale głoszone są
powodem ich cierpienia, a ponadto oddalają od Kościoła i są również powodem cierpienia dla samych głosicieli słowa Bożego.
Czym dla papieża może być dobra homilia? Może być:
— rzeczywiście intensywnym i szczęśliwym doświadczeniem Ducha,
— pokrzepiającym spotkaniem ze słowem,
— stałym źródłem odnowy i wzrastania (por. tamże).
W przepowiadaniu słowa Bożego kaznodzieja powinien odnawiać w sobie ufność, która opiera się na przekonaniu, „że to Bóg pragnie dotrzeć do innych przez
głoszącego, i że to On rozciąga swą władzę dzięki ludzkiemu słowu” (EG 136). Potwierdzają to mowy samego Chrystusa, a następnie apostołów, którzy do Kościoła
przyciągnęli wszystkie narody.

2. Liturgiczny (eucharystyczny) kontekst homilii
Wartość i znaczenie homilii wynika przede wszystkim z kontekstu celebrowanego obrzędu liturgicznego, zwłaszcza eucharystycznego, co sprawia, że homilia
„jest nie tyle okazją do medytacji i katechezy, co raczej dialogiem między Bogiem
a Jego ludem: dialog ten ogłasza wspaniałe prawdy o zbawieniu i wciąż na nowo
przypomina o zobowiązaniach, jakie wynikają z Przymierza”, dlatego homilia „przewyższa jakąkolwiek katechezę, stanowiąc najwyższy moment dialogu Boga ze swoim ludem, poprzedzający sakramentalną komunię”. Homilia winna pogłębiać ten
dialog, „dlatego głoszący słowo powinien rozpoznać serce swojej wspólnoty, by szukać, gdzie jest żywe i żarliwe pragnienie Boga, a także gdzie ten dialog, pełen miłości, został przytłumiony lub nie mógł okazać się owocny” (EG 137).
Papież Franciszek powyższe wskazania zaczerpnął z listu apostolskiego Jana
Pawła II Dies Domini (o świętowaniu niedzieli), w którym znajdziemy obszerniejszy komentarz do tych zagadnień4. Warto przypomnieć kilka istotnych myśli z tego
ważnego listu apostolskiego św. Jana Pawła. Zgromadzenie eucharystyczne jest
spotkaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem, które dokonuje się poprzez udział
w dwojakiej uczcie — słowa i Chleba życia. Obecny w uczcie słowa Zmartwych4

JAN PAWEŁ II, List apostolski o świętowaniu niedzieli, Dies Domini (31 V 1998 r.), nr 41.
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wstały przemawia do swego ludu, a lud słucha (dialog) i odpowiada zwłaszcza realizacją nakazu miłości. Aby to mogło nastąpić, dokonano soborowej odnowy również w liturgii słowa (obfitsze zastawienie stołu słowa, szersze otwarcie skarbca
biblijnego i obowiązkowa w niedziele i uroczystości homilia, por. KL 51–52).
Dialog polega na tym, że Bóg mówi do nas poprzez czytane i głoszone słowo,
a my odpowiadamy miłością, stąd dialog miłości. Uczestniczymy w nim
przez dziękczynienie i uwielbienie, ale zarazem poprzez wierność w nieustannym wysiłku „nawrócenia”. Zgromadzenie niedzielne zobowiązuje zatem do wewnętrznego
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (...). Bóg bowiem, kierując do nas swoje słowo,
oczekuje naszej odpowiedzi: odpowiedzi, jakiej już udzielił za nas Chrystus swoim
„Amen” (por. 2 Kor 1,20-22) i która za sprawą Ducha Świętego rozbrzmiewa w naszych
sercach, aby to, czego słuchamy, głęboko oddziaływało na nasze życie (Dies Domini 41).

Mając na uwadze kontekst liturgiczny głoszonej homilii, papież Franciszek podaje konkretne wskazania: przestrzega, aby nie była ona „rozrywkowym spektaklem”, nie może „odpowiadać logice przekazów medialnych, ale powinna wzbudzić
zapał i nadać sens celebracji”; ponadto homilia „powinna być krótka i powinna
unikać sprawiania wrażenia, że jest jakąś konferencją lub lekcją” (EG 138). Papież
uzasadnia potrzebę krótkich homilii i stwierdza:
Kaznodzieja może być zdolny do utrzymania żywego zainteresowania ludzi przez godzinę, ale wtedy jego słowo staje się ważniejsze od celebracji wiary. Jeśli homilia zbytnio
się przedłuża, niszczy dwie charakterystyczne cechy celebracji liturgicznej: harmonię
między jej częściami oraz jej rytm. Gdy przepowiadanie urzeczywistnia się w kontekście liturgii, jest włączone jako część ofiary przekazywanej Ojcu i jako pośrednictwo
łaski, którą Chrystus rozlewa w celebracji. Ten sam kontekst domaga się, aby przepowiadanie ukierunkowało zgromadzenie, a także kaznodzieję, ku komunii z Chrystusem
w Eucharystii przemieniającej życie. Wymaga to, aby słowo kaznodziei nie zajmowało
nadmiernego czasu, aby Pan bardziej błyszczał niż szafarz (tamże).

Na marginesie papieskich uwag rodzi się pytanie: Czy Eucharystię nie traktujemy
bardziej jako sakrament „adoracji”, a zapominamy, że jest ona przede wszystkim
sakramentem ciągłej przemiany? Homilia powinna zatem zawsze przywoływać nas
do stałej przemiany i coraz większej doskonałości, która ostatecznie zaowocuje w codziennej i coraz większej realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Dotykamy
tu ważnego zagadnienia, jakim winien być mistagogiczny wymiar każdej homilii.

3. Homilia — rozmową matki
W swojej adhortacji papież Franciszek przypomina również, że Kościół jest matką, dlatego powinien głosić słowo ludowi jak matka, „która mówi do swego dziecka,
wiedząc że dziecko ufa, że wszystko, o czym jest pouczane, będzie dla jego dobra,
ponieważ wie, że jest kochane” (EG 139). Dobra matka nie tylko mówi do dziecka,
ale w duchu miłości wsłuchuje się w głos dziecka, „wsłuchuje się w jego troski
i uczy się od niego”. W homilii duch miłości kieruje „zarówno matką, jak i dzieckiem w ich dialogu, w którym człowiek uczy i w którym się uczy, koryguje i doce-
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nia dobre rzeczy” (tamże). Dlatego dla kaznodziei ważne jest, aby wiedział, co należy powiedzieć, a także, w jaki sposób to powiedzieć. Homilia powinna sprzyjać
i pogłębiać dialog Pana ze swoim ludem, zwłaszcza poprzez „serdeczną bliskość
kaznodziei, ciepło tonu jego słowa, spokojny i prosty styl jego zdań i radość jego
gestów”. A co z homilią głoszoną w sposób nudny? Papież Franciszek odpowiada:
Również w przypadkach, w których homilia staje się trochę nudna, jeśli czuje się tego
ducha macierzyńsko-kościelnego, będzie ona owocna, podobnie jak nudne rady matki
przynoszą z czasem owoce w sercu dziecka (EG 140).

4. Homilia powinna rozpalać serca
Ponieważ dialog jest czymś więcej niż komunikowaniem prawdy, bo winien
realizować się dzięki przyjemności rozmawiania i dzięki dobru, jakie istnieje w dialogu kochających się osób, dlatego — zdaniem Ojca Świętego — komunikację między sercami pomniejsza przepowiadanie czysto moralizujące, indoktrynujące albo
przemieniające się w lekcję egzegezy. Dialog między sercami, jaki ma miejsce w homilii, powinien ponadto mieć
charakter niemal sakramentalny: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się
słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). W homilii prawda idzie w parze z pięknem
i dobrem. Nie chodzi o abstrakcyjne prawdy lub zimne sylogizmy, ponieważ przekazuje
się także piękno obrazów, jakimi posługiwał się Pan, by pobudzać do praktykowania
dobra. Pamięć wiernego ludu, podobnie jak pamięć Maryi, powinna obfitować w zadziwiające dzieła Boże. Jego serce, otwarte na nadzieję radosnego i możliwego praktykowania miłości, jaka została mu ogłoszona, czuje, że każde słowo w Piśmie Świętym jest
nade wszystko darem, bardziej niż wymaganiem (EG 141).

Zdaniem Franciszka:
Kaznodzieja ma piękną i trudną misję zjednoczenia kochających się serc: serca Pana
i serc Jego ludu. Dialog między Bogiem a Jego ludem jeszcze bardziej umacnia przymierze między nimi oraz pogłębia więź miłości. W czasie homilii serca wiernych milkną
i pozwalają, żeby On mówił. Pan i Jego lud na tysiąc sposobów rozmawiają ze sobą
bezpośrednio, bez pośredników. Jednakże podczas homilii chcą, by ktoś stał się narzędziem i wyraził uczucia w taki sposób, aby następnie każdy mógł dokonać wyboru,
jak kontynuować rozmowę. Słowo jest istotnie pośrednikiem i wymaga nie tylko dwóch
prowadzących dialog, ale także kaznodziei, który je przedstawi jako takie, przekonany,
że „nie głosimy (...) siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas — jako sługi
wasze przez Jezusa” (2 Kor 4,5) (EG 143).

5. Przygotowanie homilii
W swoich wskazaniach papież Franciszek pragnie również zaproponować sposób na przygotowanie homilii. Do przepowiadania słowa Bożego potrzeba dłuższego czasu na studium, modlitwę, refleksję i duszpasterską kreatywność.
Trzeba najpierw otworzyć się na działanie Ducha Świętego, a to wymaga odpowiedniego czasu.
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Jednakże ośmielam się prosić, aby w każdym tygodniu poświęcić temu zadaniu wystarczająco długi czas osobisty i wspólnotowy, nawet gdyby trzeba było przeznaczyć
mniej czasu na inne zadania, choćby i ważne. Zaufanie Duchowi Świętemu, działającemu w przepowiadaniu słowa, nie jest czysto pasywne, ale aktywne i „kreatywne”.
Pociąga za sobą ofiarowanie się jako narzędzie (por. Rz 12,1), ze wszystkimi swoimi
zdolnościami, aby Bóg mógł się nimi posłużyć. Kaznodzieja, który się nie przygotowuje, nie jest „duchowy”, jest nieuczciwy i nieodpowiedzialny wobec otrzymanych
darów (EG 145).

Następnie, przygotowując homilię, należy zapoznać się z tekstem biblijnym,
który powinien stanowić podstawę przepowiadania. Po wezwaniu Ducha Świętego
trzeba zrozumieć treść centralnego przesłania tekstu, zrozumieć, co autor chciał przekazać, jaki wywołać efekt (pocieszyć, zachęcić, pouczyć, motywować do pochwały
lub do wykonania zadania). Należy być pewnym, że się poprawnie zrozumiało znaczenie tekstu (wymaga tego potrzeba spełniania „kultu prawdy”). Papież przestrzega, że celem analizy tekstu „nie jest zrozumienie wszystkich drobnych szczegółów
tekstu; rzeczą najważniejszą jest odkrycie głównego przesłania, co tworzy strukturę i jedność tekstu”; jeśli tego nie uczyni, jego przepowiadanie nie będzie miało
jedności i porządku, ale będzie „sumą różnych oderwanych idei, które nie będą
zdolne zmobilizować innych” (EG 147).
Papież ostro osądza tych głosicieli słowa Bożego, którzy nie pozwalają przeniknąć się do głębi słowem Bożym i zrodzić nową mentalność: kaznodzieja
jeśli nie zatrzyma się na słuchaniu słowa w postawie szczerego otwarcia, jeśli nie pozwoli, by dotknęło ono jego życia, by je zakwestionowało, by go zachęcało, by go zmobilizowało, jeśli nie poświęca czasu, by modlić się słowem, wtedy — tak — będzie
fałszywym prorokiem, oszustem lub pustym szarlatanem (EG 151).

Papież wskazuje ponadto na „konkretny sposób wsłuchiwanie się w to, co Pan
chce nam powiedzieć w swoim słowie, i otwarcia się, by nas przemienił Jego
Duch” — jest to lectio divina czyli czytanie duchowe (modlitewne); takie czytanie
nas „oświeca i odnawia”. Podczas takiego czytania, w obecności Boga, stawiamy
sobie pytania: Co ten tekst mówi do mnie? Co chce zmienić w moim życiu? Co
mnie denerwuje w tym tekście? Co mnie interesuje i inspiruje? Prosimy Pana,
abyśmy „byli gotowi nadal wzrastać”. Oprócz kontemplacji słowa Franciszek mówi
również o „kontemplacji ludu”, o tym, „by słuchać ludu, aby odkryć to, co wierni
potrzebują usłyszeć (...). Chodzi o powiązanie przesłania tekstu biblijnego z ludzką
sytuacją, z tym, czym ludzie żyją, z doświadczeniem potrzebującym światła słowa”
(EG 152–154).

6. Konkretne wskazania praktyczne (pedagogiczne)
Część adhortacji o sposobie przepowiadania słowa Bożego papież Franciszek
kończy praktycznymi wskazaniami pedagogicznymi. Najpierw stwierdza, że niektórzy kaznodzieje wiedzą, co mają powiedzieć, ale nie zwracają uwagi na konkretny
sposób wygłaszania kazania. Często oburzają się, że ich nie słuchają, ale nie troszczą się o jakość sposobu przekazu. Dobra homilia jest

48

KS. HELMUT JAN SOBECZKO
doskonałym wypełnieniem nakazu miłości bliźniego, bo nie chcemy dawać innym czegoś o niewielkiej wartości. Na przykład w Biblii znajdujemy zalecenie przygotowania
przepowiadania, aby zapewnić mu odpowiedni poziom: „Mów zwięźle, w niewielu
słowach [zamknij] wiele treści” (Syr 32,8) (EG 156).

Papież zaleca, aby w przepowiadaniu posługiwać się obrazami, a mniej konkretnymi przykładami z życia. Homilia ponadto powinna być prosta (zrozumiały
i pozytywny język), przejrzysta (jednolita tematycznie z logicznie powiązanymi
zdaniami), bezpośrednia i przystosowana do życia. Całe przepowiadanie (katecheza, homilia) ma być kerygmatyczne i mistagogiczne (EG 157–173).
Cały obszerny fragment adhortacji Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii
(rozdział III) papież kończy przypomnieniem teologicznej zasady jedności słowa
i sakramentu.
Słowo Boże, słuchane i celebrowane, zwłaszcza w Eucharystii, karmi i umacnia wewnętrznie chrześcijan oraz czyni ich zdolnymi do prawdziwego świadectwa ewangelicznego w życiu codziennym. Przezwyciężyliśmy już dawne przeciwstawienie Słowa
i Sakramentu. Słowo proklamowane, żywe i skuteczne przygotowuje przyjęcie Sakramentu i w Sakramencie Słowo to osiąga swoją maksymalną skuteczność (EG 174).

* * *
Mimo krótkiego dotąd pontyfikatu papieża Franciszka możemy już wskazać
na sporo wypowiedzi o tematyce liturgicznej. Dotyczą one zarówno ogólnej, pozytywnej oceny soborowej reformy liturgicznej, jak i istotnych zagadnień szczegółowych. Papież w pełni akceptuje posoborową odnowę, zaleca piękno celebracji liturgicznej, stałą formację liturgiczną wiernych i duchowieństwa oraz podkreśla wartość
i znaczenie pobożności ludowej. Możemy również zaobserwować wyważony i realistyczny stosunek do tradycjonalistów i zwolenników Vetus Ordo Missae5. Ze szczegółowych zagadnień liturgicznych, jak wykazano to wyżej, związanych głównie
z ewangelizacją i owocnym uczestnictwem w Eucharystii, na podkreślenie zasługuje bardzo wnikliwa analiza i praktyczne wskazania dotyczące przepowiadania
słowa Bożego, zwłaszcza homilii głoszonej w ramach celebracji liturgicznej. Jest
to zagadnienie bardzo istotne w dobrym i owocnym wypełnianiu diakonii słowa
Bożego.
5

Szerzej zob. H.J. SOBECZKO, Zagadnienia liturgiczne, s. 131–136.
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Opole, UO

ZASADY ROZWOJU ŻYCIA SPOŁECZNEGO
JAKO WSKAZÓWKI
DLA DUSZPASTERSTWA „MISYJNEGO WYJŚCIA”
Refleksje przy lekturze adhortacji apostolskiej papieża Franciszka
Evangelii gaudium
Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, jako owoc XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, dotyczy misyjnej działalności Kościoła i sposobów głoszenia Ewangelii w naszych czasach.
Jeden z postulatów tego dokumentu odnosi się do potrzeby przejścia „od duszpasterstwa zwykłego zachowywania stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecydowanie
misyjnego”1. Przeobrażenie Kościoła, które postuluje papież Franciszek, zostało
określone „misyjnym wyjściem”, które skierowane jest do każdego chrześcijanina
i wszystkich wspólnot Kościoła, a jego celem jest dotarcie na peryferia z przesłaniem Ewangelii2. W związku z tym należy krytycznie odnieść się do nierzadko spotykanej w ramach różnych form duszpasterstwa parafialnego zasady „zawsze tak
było” oraz podkreślić aktualność wyobraźni misyjnego wyjścia, aby docierać z przesłaniem Dobrej Nowiny do tych ludzi i środowisk, które są poza dotychczasowymi
formami oddziaływania duszpasterskiego, są luźno związani z Kościołem albo nie
znajdują w nim dla siebie miejsca. Jak można sądzić po statystykach dotyczących
praktykowania wiary, środowiska, do których nie trafia przesłanie głoszone w ramach zwyczajnych form duszpasterstwa parafialnego, realizowanego w dotychczasowy sposób, obejmują większą część ludzi ochrzczonych niż tych, którzy regularnie
uczestniczą w życiu wspólnoty Kościoła3. W związku z tym należy szukać sposobów realizacji postulatu papieża Franciszka i sposobów docierania do tych środowisk, dla których przesłanie Ewangelii stało się obce lub do nich nie dociera.
1

FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Watykan 2013 (dalej EG), nr 15.
EG 20.
3
Zgodnie z danymi statystycznymi Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczącymi tzw.
dominicantes, w 2013 r. w Polsce 39,1% katolików regularnie uczęszczało na niedzielną Mszę św., co oznacza nieznaczny spadek w stosunku do lat ubiegłych. Zob. www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/193-dominicantes2013.html (3.03.2015). Procent ten w stosunku do liczby osób określających siebie jako ludzi wierzących
wskazuje na to, że działalność duszpasterska Kościoła katolickiego w Polsce obejmuje jedynie część ludzi ochrzczonych. Zgodnie z ostatnim spisem powszechnym ludności, osób deklarujących przynależność
do Kościoła katolickiego w Polsce w 2011 r. było 87,58% ogółu ludności, a wśród osób udzielających
odpowiedzi na pytanie o wyznanie, 95,95% respondentów wskazywało na Kościół katolicki. Zob. www.
stat.gov.pl. (3.03.2015).
2
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Papież w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium ukazał cechy misyjnego
przeobrażenia Kościoła, wskazał na istotne cechy głoszenia Ewangelii w naszych
czasach, a wskazując na społeczny wymiar ewangelizacji i pisząc o dobru wspólnym i pokoju społecznym, przedstawił cztery zasady kierujące rozwojem życia społecznego i budowaniem ludu. Stanowią one drogę wiodącą do pokoju w każdym
narodzie i na całym świecie4. Skoro zasady te kierują rozwojem życia społecznego
i budowaniem ludu, można je także odnosić do działalności duszpasterskiej, która
w dużej mierze jest budowaniem wspólnoty Kościoła jako Ludu Bożego, ale także
istotnym elementem budowania i rozwoju życia społecznego. Niniejsze refleksje są
próbą odniesienia przytoczonych przez papieża Franciszka zasad rozwoju życia społecznego do działalności duszpasterskiej rozumianej w duchu „misyjnego wyjścia”.

1. Czas jest ważniejszy niż przestrzeń
Pierwszą zasadą rozwoju życia społecznego, na którą zwrócił uwagę papież
Franciszek, jest pierwszeństwo czasu przed przestrzenią. Jest to związane z napięciem między pełnią i ograniczeniami, a w życiu społecznym oznacza pragnienie
posiadania wszystkiego i dążenia do pełni. Jednakże na tej drodze do pełni otwierającej przed człowiekiem horyzonty, czego wyrazem jest „czas” w jego szerokim
znaczeniu, napotykane są trudności i ograniczenia, których wyrazem jest chwila
przeżywana w wyznaczonej przestrzeni. Życie społeczne dokonuje się w napięciu
między sytuacją chwili a czasem, szerszym horyzontem, który otwiera na przyszłość i jest motorem działania. Franciszek podkreślił, że zasadą postępu w budowaniu ludu jest prymat czasu wobec przestrzeni5.
Zasada ta jest nieodzowna dla pracy i zaangażowania na dłuższą metę, pomaga
w cierpliwym znoszeniu trudnych i niesprzyjających sytuacji lub weryfikacji planów, związanej z dynamizmem rzeczywistości, oraz uwalnia od obsesji oczekiwania na natychmiastowe rezultaty. Przyznanie w zaangażowaniu społecznym pierwszeństwa przestrzeni przed czasem prowadzi do uprzywilejowania obszarów władzy
kosztem czasu procesów oraz szaleństwa natychmiastowości rozwiązań i próby zagarnięcia wszystkich przestrzeni władzy i autoafirmacji. W konsekwencji prowadzi
to do usztywnienia procesów i usiłowanie ich zatrzymania. Zasada prymatu czasu
wobec przestrzeni oznacza bardziej inicjowanie procesów niż posiadanie przestrzeni. Czas powinien porządkować przestrzenie, oświecać je, przemieniać w ogniwa
łańcucha procesu rozwoju i chronić przed regresem. Chodzi o działania, które w społeczeństwie rodzą nowe dynamizmy i angażują nowe osoby. Jedynie na tej drodze
możliwy jest postęp, którego kryterium jest pełnia człowieczeństwa, rozwój istoty
ludzkiej6.
4

EG 221.
EG 222.
6
EG 223–224.
5
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Jasno określony w Evangelii gaudium cel rozwoju społecznego, jakim jest rozwój osoby ludzkiej i pełnia człowieczeństwa, wyraźnie nawiązuje do przekonania
Kościoła dobitnie wyrażonego w encyklice Pawła VI Populorum progressio, że
prawdziwy rozwój polega na tym, aby „poszczególni ludzie, jak i cała ludzkość przechodziła od sytuacji mniej pełnego człowieczeństwa do człowieczeństwa pełniejszego”7. Zasada ta odnosi się zarówno do procesów postępu społecznego, ale dotyczy także działalności Kościoła i jego duszpasterskiego zaangażowania. Wynika
to z następującego przekonania:
Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem „wspólnotowego”, i zarazem „społecznego” — w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych
społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu (...), w obrębie całej ludzkości — ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnicę
Wcielenia i Odkupienia8.

Przekonanie o człowieku jako podstawowej „drodze Kościoła” było tradycyjnie wyrażane w sformułowaniu salus animarum suprema lex, odnoszącym się do
różnych aspektów działalności eklezjalnej, w tym do duszpasterstwa. Urzeczywistnieniu pełni człowieczeństwa ma służyć zasada pierwszeństwa czasu przed przestrzenią. Jest ona istotna także w działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej,
w której w sposób szczególny jest ważne przekonanie, że to nie doraźne, szybkie,
chwilowe, a często ulotne rezultaty są ważne, ale konieczne jest uwzględnienie
horyzontu, zastosowanie możliwych procesów, a przede wszystkim świadomość
podjęcia długiej drogi. Uzasadnieniem takiej strategii są, zdaniem Franciszka, słowa Jezusa, skierowane do uczniów o rzeczach, które nie mogą jeszcze zrozumieć
i oczekiwaniu Ducha Świętego (por. J 16,12-13), a także przypowieść o ziarnie
i chwaście (Mt 13,24-30), która uczy postawy cierpliwego trwania do żniwa9.
Zasada pierwszeństwa czasu przed przestrzenią znajduje zastosowanie w działalności duszpasterskiej, której ostatecznym celem jest zbawienie człowieka, czyli
pełnia człowieczeństwa, ale które, podobnie jak inne formy zaangażowania na rzecz
człowieka, jest narażone na pokusę spodziewania się natychmiastowych rozwiązań,
szybkich efektów, a także zagarnięcia przestrzeni władzy. Zwłaszcza to ostatnie niebezpieczeństwo jest groźne, gdyż w praktycznym duszpasterstwie może oznaczać
chęć panowania nad sumieniami wiernych, zamiast być podmiotem kształtowania,
formacji i towarzyszenia procesowi podejmowania decyzji sumieniu w oparciu
o naukę płynącą z Ewangelii. W różnych formach duszpasterstwa należy natomiast
pamiętać o tym, że niemożliwe są natychmiastowe efekty zaangażowania, schematyczne rozwiązania, które można zastosować do każdego i wszystkich, ale konieczna
jest „sztuka towarzyszenia”. Chodzi w niej o „zdrowy rytm bliskości, wraz ze spoj-
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rzeniem okazującym szacunek i pełnym współczucia, które jednak jednocześnie
będzie leczyło, wyzwalało i zachęcało do dojrzewania w życiu chrześcijańskim”10.
Przekonanie to w odniesieniu do duszpasterstwa wyraził holenderski teolog
Henri J.M. Nouwen (1932–1996), który za tragedię chrześcijaństwa uznał fakt, że
jego liderzy ulegali pokusie władzy politycznej, militarnej, ekonomicznej, moralnej
i duchowej, mimo iż przemawiali w imię Jezusa, który nie trwał przy swojej boskiej władzy, ale uniżył samego siebie i stał się podobnym do ludzi (por. Flp 2,6-7).
Największa pokusa polega na wykorzystywaniu władzy dla głoszenia Dobrej Nowiny. Odpowiedzialność za Kościół, głoszenie orędzia Ewangelii i działalność duszpasterska nie wymagają władzy i upoważnień, ale zakładają bezsilność i pokorę,
skoro w pełnieniu tych zadań chodzi o dawanie świadectwa Jezusowi, cierpiącemu
słudze Boga. Jakość duchowego przywództwa zależy od bycia osobowością, której
wielkość polega na zdolności do rezygnacji z władzy na rzecz miłości. Osoby takie
są tak ściśle związane w miłości z Jezusem, że pozwalają się Mu prowadzić i mają
niewzruszoną nadzieję, że z Nim znajdą życie w pełni (por. J 10,10)11.
Rozumienie zaangażowania duszpasterskiego, oparte na zasadzie pierwszeństwa czasu przed przestrzenią, chroni przed różnymi pokusami, w tym: próżności,
niezrealizowanych projektów i marzeń o sukcesie, nieumiejętności czekania i panowania nad rytmem życia, nietolerowania sprzeciwu, braku akceptacji porażki, krytyki czy krzyża. Pokusy tego typu prowadzą do „szarego pragmatyzmu codziennego życia Kościoła, w którym pozornie wszystko postępuje normalnie, podczas gdy
w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę”. Prowadzi to do znużenia i osłabienia dynamizmu apostolskiego, zmniejszenia zaangażowania i zapału,
poczucia przegranej, która przemienia zaangażowanych w duszpasterstwo w „niezadowolonych i rozczarowanych pesymistów o posępnej twarzy”12.
Istotę problemu zaangażowania duszpasterskiego papież Franciszek wyraził
w przemówieniu do Kurii Rzymskiej, piętnując różne choroby i pokusy osłabiające posługiwanie Bogu. Jedną z nich określił chorobą nadmiernego planowania
i funkcjonalizmu.
Kiedy apostoł wszystko dokładnie planuje i myśli, że dzięki doskonałemu planowi dokonuje się rzeczywisty postęp, a sam staje się księgowym lub rachmistrzem. Dobre
przygotowanie wszystkiego jest konieczne, lecz nie należy nigdy ulegać pokusie okiełznania i pilotowania wolności Ducha Świętego, która jest zawsze większa, bardziej wielkoduszna niż jakiekolwiek planowanie człowieka (por. J 3,8). Zapada się na tę chorobę,
ponieważ „zawsze jest łatwiej i wygodniej trwać na własnym stanowisku, statycznym
i niezmiennym. W rzeczywistości Kościół dochowuje wierności Duchowi Świętemu
w takiej mierze, w jakiej nie usiłuje go regulować i oswajać … — oswajać Ducha
Świętego! — … On jest świeżością, wyobraźnią, nowością”13.
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2. Jedność ważniejsza niż konflikt
Drugą zasadą rozwoju życia społecznego, o której wspomina dokument Evangelii gaudium, jest prymat jedności wobec konfliktu. Papież Franciszek zwrócił
uwagę, że w życiu społecznym konflikty są nieuniknione i dlatego nie można ich
ignorować, ukrywać, ani pozostawać w ich pułapce, gdyż stanowi to zagrożenie dla
poczucia jedności rzeczywistości i prowadzi do jej defragmentaryzacji. Konflikty
należy zaakceptować i poszukiwać właściwej strategii ich rozwiązywania. Nie jest
jednak właściwym sposobem zmierzenia się z konfliktem ani jego ignorowanie,
ani wchodzenie w konflikt, stając się jego zakładnikiem, ale przyjęcie konfliktu,
rozwiązanie go i przemienienie w ogniwo nowego procesu. Umożliwia to rozwijanie komunii pośród różnic. Zdolni są do tego ludzie, którzy mają odwagę wznieść
się ponad konfliktami i dostrzegają godność innych ludzi. Stąd rodzi się postulat
prymatu jedności wobec konfliktu, która jest nieodzowna dla budowania zgody
społecznej, opartej na solidarności. Chodzi o styl tworzenia historii, środowiska
życia, w którym konflikty, napięcia i różnice mogą tworzyć jedność rodzącą nowe
życie. Nie oznacza to synkretyzmu ani wchłaniania jednych przez drugich, ale optymalne rozwiązanie, zachowujące konstruktywność przeciwstawnych biegunów14.
Teologicznym uzasadnieniem dla takiej strategii rozwiązywania konfliktów społecznych jest jedność i pojednanie, będące owocem dzieła zbawczego Chrystusa
(por. Ef 2,14). Jedność i pokój są możliwe, ponieważ Jezus przezwyciężył świat
z jego nieustanną konfliktowością i dialektycznością, „wprowadziwszy pokój przez
krew Jego krzyża” (Kol 1,20). Celem jest osiągnięcie pokoju i jedności pośród różnic. Pierwszym i podstawowym środowiskiem wezwania do pokoju i jedności jest
wnętrze człowieka, jego życie zagrożone przez dialektyczne rozproszenie. Nie chodzi w tym względzie o negocjacje, ale o przekonanie, że jedność Ducha zestraja
różnice, przewyższa konflikt i prowadzi do wyłonienia się pojednanej różnorodności. Jest ona bogactwem i jedynie ona może przyczynić się do postępu15.
Trudno zasadę rozwoju społecznego prymatu jedności wobec konfliktu odnieść
do działalności duszpasterskiej, której konflikt jest zaprzeczeniem i nie powinien
w niej mieć miejsca. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje sporne, napięcia i różnice
dotyczące rozumienia i realizacji zbawczego posłannictwa Kościoła i ewangelizacji,
a także konkretnych sposobów i strategii urzeczywistniania uniwersalnych treści
wynikających z chrześcijańskiego Credo, a także interpretacji propozycji dla ich
realizacji w życiu poszczególnych wierzących. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących także w ramach działalności pastoralnej nie uniknie sytuacji problematycznych, sporów, napięć i różnic. W świetle Evangelii gaudium nie chodzi o ich unikanie, ignorowanie czy niedostrzeganie, ale umiejętność rozwiązywania w taki sposób,
aby prowadziło to do budowania pojednanej różnorodności. Czasami będzie ozna14
15
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czało to nie wchodzenie w konflikt, czasami mediacje służące pojednaniu zwaśnionych stron sporu, a czasami przypomnienie godności osobowej skonfliktowanych
stron, a w sytuacji ewidentnego błędu i grzechu — nazwanie ich po imieniu, ale bez
naruszenia godności osoby, zgodnie z zasadą „potępić zło, ale nie grzesznika”. Warto
też pamiętać, że zwłaszcza do sposobów duszpasterskiego oddziaływania i wychodzenia na peryferie odnosi się postulat różnorodności, która nie musi i nie powinna
prowadzić do konfliktów i sporów, ale jest wyrazem bogactwa Kościoła, wyobraźni
duszpasterskiej i nie narusza jedności wiary. Zwłaszcza tu powinna znaleźć zastosowanie maksyma św. Augustyna: „W sprawach pierwszorzędnych — jedność,
w drugorzędnych — wolność, a we wszystkich — miłość”.
Podstawą wszelkiej działalności Kościoła, także w wymiarze duszpasterskim
jest zasada miłości braterskiej wyrażona w czasach apostolskich słowami „Jeden
duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli” (Dz 4,32). Jedność wierzących sprawia, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odnoszono do nich stwierdzenie: „Patrzcie, jak oni się miłują”. Kościół, do którego przynależy bogata różnorodność, nie może być rozdarty wojnami z powodu zawiści i zazdrości między
chrześcijanami, ani kierować się duchem sporu lub go pogłębiać. Niedopuszczalna
jest postawa duchowej światowości, prowadząca do skonfliktowania z innymi, którzy stają na drodze dążenia do władzy, prestiżu, przyjemności lub bezpieczeństwa
materialnego. Świat rozdarty wojnami i przemocą, podziałami i konfliktami między ludźmi, potrzebuje świadectwa braterskiej komunii, które jest pociągające i promieniujące. W działalności duszpasterskiej Kościoła należy wystrzegać się pokusy
zazdrości, a troszczyć się o postawę radości z owoców, które przynoszą inni, a które
należą do wszystkich. Wobec ludzi zranionych podziałami niezbędne jest świadectwo przebaczenia i pojednania. Nie do pogodzenia z wyzwaniami ewangelizacji są
różne formy nienawiści, podziału, oszczerstwa, zniesławienia, zemsty, zazdrości,
pragnienia narzucenia za wszelką cenę własnych idei, czy prześladowań przypominających polowanie na czarownice. Podstawą życia Kościoła i jego działalności ewangelizacyjnej oraz różnych form duszpasterstwa musi być ideał miłości braterskiej16.
W przeciwnym razie także działalności duszpasterskiej Kościoła zagrażają różne
choroby. Jedną z nich jest choroba złej koordynacji, polegająca na utracie jedności
między sobą, harmonijnej funkcjonalności i umiaru z powodu braku współpracy
i życia w duchu jedności oraz pracy w zespole. Inną chorobą to współzawodnictwo
i próżność, polegające na kierowaniu się pozorami, kolorami szat i insygniami jako
celami życiowymi, zamiast zachętą św. Pawła: „(...) niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając
jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje
własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2,3-4). Kolejna to choroba obmowy, szemrania i plotek, która sprawia, że człowiek staje się „siewcą kąkolu”. Zaprzeczeniem
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ideału braterskiej miłości jest także choroba obojętności w stosunku do innych, która
występuje wtedy: „Kiedy zazdrość lub przebiegłość sprawiają, że odczuwa się radość na widok upadku drugiego, zamiast go podnieść i pocieszyć”17.

3. Rzeczywistość ważniejsza od idei
Wychodząc od uwag na temat dwubiegunowości rzeczywistości, która jest dana,
i idei, którą się opracowuje, papież Franciszek wskazał na konieczność dialogu między nimi. Z tej racji, że niebezpieczne jest życie w wymiarze samego słowa, obrazu, sofizmatu, niezbędny jest prymat rzeczywistości wobec idei. Niedopuszczalne
są różne formy zasłaniania rzeczywistości, do których papież zaliczył: angeliczne
puryzmy, dyktaturę relatywizmów, pustą retorykę, bardziej formalne niż realne projekty oraz antyhistoryczne fundamentalizmy pozbawione mądrości. Idea rozumiana
w sensie opracowania konceptualnego ma służyć uchwyceniu i zrozumieniu rzeczywistości oraz kierowaniu nią. Idea oderwana od rzeczywistości rodzi nieskuteczne
idealizmy i nominalizmy, które służą jej klasyfikowaniu i definiowaniu, ale nie jej
kształtowaniu. Pociągająca i angażująca jest rzeczywistość oświecona rozumowaniem. W związku z tym Franciszek postuluje przejście od formalnego nominalizmu
do harmonijnej obiektywności. Pozostawanie w świecie czystych idei i sprowadzenie polityki lub wiary do retoryki jest przyczyną tego, że niezrozumiałe i pozbawione oddziaływania stają się propozycje przywódców politycznych i religijnych,
nawet jeśli wydają się być logiczne i jasne18.
Teologicznym uzasadnieniem dla prymatu rzeczywistości wobec idei jest misterium Słowa wcielonego, które związało się z konkretem naszego życia. Prowadzi
to do docenienia historii Kościoła jako historii zbawienia, w której Ewangelia została wniesiona w życie ludów i narodów, a także przyjęcia bogatej tradycji Kościoła
bez zamiaru tworzenia nowych idei oderwanych od tego skarbca. Oznacza to także
urzeczywistnienie tego Słowa przez realizację dzieł sprawiedliwości i miłosierdzia,
w których przynosi ono owoc. Opieranie się na samej idei i niewprowadzanie Słowa w życie, brak urzeczywistniania Go prowadzi do zamknięcia w sobie, gnostycyzmu, co nie przynosi owoców i czyni jałowym dynamizm Ewangelii. Chodzi zatem
o wprowadzanie Słowa w rzeczywistość19.
Ewangelizacja i duszpasterstwo „misyjnego wyjścia” wiążą się z pewnymi założeniami i ideami. Także w tym obszarze działalności niezbędne są koncepcje, teorie i projekty, jednakże należy pamiętać o ich związku z rzeczywistością. Założenia
teoretyczne i idee opracowywane dla potrzeb duszpasterstwa nie mogą jedynie służyć
17
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analizowaniu rzeczywistości i jej definiowaniu, ale mają służyć jej kształtowaniu.
Dlatego zaangażowanie w duszpasterstwo wymaga rozeznania i związku z rzeczywistością. Chodzi zwłaszcza o konkretne życie ludzi z ich niepokojami i problemami
egzystencjalnymi oraz troskami o codzienny byt. To misterium Słowa wcielonego,
Boga, który stał się człowiekiem i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu (por. Hbr 4,15), stanowi ważny punkt odniesienia dla duszpasterstwa, które musi
służyć kształtowaniu rzeczywistości. Podobnie jak u początku bycia chrześcijaninem, także i w centrum przepowiadania i całej pastoralnej działalności Kościoła
nie znajduje się idea, ale spotkanie z Osobą, która nadaje życiu człowieka sens i nowe ukierunkowanie20.
Prymat rzeczywistości wobec idei oznacza dla Kościoła w działalności duszpasterskiej m.in. wychodzenie z przesłaniem Ewangelii na peryferie i ku nowym
środowiskom społeczno-kulturowym, zwłaszcza zaś tam, gdzie najbardziej brakuje
światła i życia Zmartwychwstałego. Ponadto nie chodzi jedynie o przewodzenie
ludziom, wskazywanie im drogi czy podtrzymywanie ich nadziei, ale o kroczenie
z nimi, a nawet za nimi, „aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu, a przede wszystkim
dlatego, że sama owczarnia ma swój węch, aby rozpoznać nowe drogi”. Celem duszpasterstwa „misyjnego otwarcia” nie jest w pierwszym rzędzie organizacja kościelna, ale realizacja marzenia, aby dotrzeć do wszystkich. Stąd ważny jest dialog pasterski, oparty na pragnieniu słuchania wszystkich, a nie tylko niektórych, gotowych
prawić komplementy21.
Pierwszeństwo rzeczywistości wobec idei oznacza także, że misja Kościoła wpisuje się w ludzkie ograniczenia. Praktycznie oznacza to, że nie pomniejszając wartości ideału ewangelicznego, należy z miłosierdziem i cierpliwością towarzyszyć
możliwym etapom wzrastania ludzi i stawiających czoła poważnym trudnościom
i problemom. Celem jest dostarczenie pociechy i impulsu zbawczej miłości Boga,
która działa tajemniczo w każdym człowieku, niezależnie od jego ułomności i upadków. Sposoby duszpasterskiego oddziaływania, podobnie jak konfesjonał, nie mają
być miejscem tortur, ale przestrzenią doświadczenia miłosierdzia Boga, który zachęca nas do czynienia możliwego dobra. Niewielki krok uczyniony w ramach wielkich ludzkich ograniczeń może więcej znaczyć w oczach Boga niż poprawne na
zewnątrz życie człowieka, który nie musi stawiać czoła wielkim trudnościom. Zaangażowanie misyjne realizowane wśród ograniczeń języka i okoliczności ma na
względzie przekaz przesłania Ewangelii w określonym kontekście, nie rezygnując
z prawdy, dobra i światła, jakie może wnieść, gdy nie jest możliwa doskonałość.
Świadomość ograniczeń nie prowadzi do zamknięcia, szukania poczucia własnego
bezpieczeństwa, wyboru sztywnej samoobrony, ale do przekonania potrzeby wzrastania w zrozumieniu Ewangelii i rozeznawania dróg Ducha, stawania się słabym
20
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dla słabych i wszystkim dla wszystkich (por. 1 Kor 9,22). Wówczas „(...) nie rezygnuje z możliwego dobra, lecz podejmuje ryzyko pobrudzenia się ulicznym błotem”22.
W przekonaniu Nouwena owocność duszpasterska wymaga bycia nie moralistą,
ale mistykiem. Chodzi o postawę żarliwej tęsknoty życia w Bożej obecności, słuchania słowa Bożego, oglądania Bożej wspaniałości, doświadczania Słowa, które
stało się ciałem, i pełni bezgranicznej dobroci Boga. Jest to jednocześnie związane
z odwagą doświadczenia swojej bezużyteczności we współczesnym świecie jako
formy Bożego powołania. Umożliwia to poczucie solidarności z ludzi, którzy poza
zewnętrznymi przejawami swoich osiągnięć doświadczają różnych lęków, aby nieść
im światło Ewangelii23. Duszpasterstwo „misyjnego wyjścia” wymaga umiejętności dzielenia z ludźmi nie tylko wiary, ale także wątpliwości, nie tylko niesienia im
nadziei, ale także doświadczania zniechęcenia, nie tylko radości, ale także niepokoju, nie tylko odwagi, ale również lęku. Jedynie na tej drodze jest możliwe wspólne
doświadczenie Pana. Kluczem tak rozumianego duszpasterstwa jest służba pełniona przez zranionego sługę, który w tej samej mierze potrzebuje ludzi, których prowadzi, jak oni go potrzebują. Do służby wspólnocie z ciałem i duszą należą także
słabości i zranienia24.

4. Całość ważniejsza niż część
Czwarta zasada rozwoju życia społecznego dotyczy napięcia występującego między całością i częścią. Dla wyjaśnienia istoty owego napięcia papież Franciszek
odwołał się do relacji między tym, co globalne, i tym, co lokalne. Oba te wymiary
rozumienia rzeczywistości powinny być ze sobą związane, by nie popaść w postawę
krańcową. Jedną z nich jest wąskie spojrzenie lokalne, w którym występuje niebezpieczeństwo stawania się folklorystycznym muzeum lokalnych pustelników, skazanych na powtarzanie tego samego i niezdolnych do reagowania na to, co odrębne
i piękne, jakie Bóg roztacza poza ich granicami. Drugą krańcową postawą jest niebezpieczeństwo życia w abstrakcyjnym i globalizującym uniwersalizmie, podziwiania świata należącego do innych i utraty z pola wiedzenia tego, co lokalne, dzięki
czemu człowiek twardo stąpa po ziemi. W związku z tym Franciszek postuluje prymat całości wobec części. Całość jest czymś więcej niż część i suma części. Oznacza
to, że nie należy być obsesyjnie skoncentrowanym na punkcie spraw ograniczonych
i szczegółowych, ale mieć szerokie spojrzenie, które pozwala rozpoznać większe
dobro, przynoszące korzyści wszystkim. Należy to czynić, unikając pokusy ucieczki i wykorzenienia, a zatem na zasadzie zakorzenienia w miejscu i własnej histo-

22

EG 44–45.
H.J.M. NOUWEN, Seelsorge, die aus dem Herzen kommt, s. 25–34.
24
Tamże, s. 44–50.
23
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rii, będące Bożym darem. Chodzi o zaangażowanie w to, co lokalne, małe i bliskie,
ale zachowując szerszą perspektywę, zaangażowanie całym sercem w jakąś wspólnotę, przy zachowaniu swoich specyficznych cech i własnej tożsamości. Taka postawa chroni przed rozpłynięciem się w tym, co globalne, oraz odizolowanym partykularyzmem, skazujące człowieka na bezowocność25.
Jako model zasady pierwszeństwa całości wobec części papież Franciszek zaproponował wielościan, który odzwierciedla zbieg wszystkich elementów zachowujących oryginalność. Jest to model różniący się od kuli, w której każdy punkt jest
tak samo oddalony od centrum i powoduje, że nie ma różnicy między nimi. Model
wielościanu dotyczy zarówno działalności politycznej, jak i duszpasterskiej, których celem nie jest wykluczenie i rozproszenie, ale zebranie tego, co najlepsze, i włączenie także ubogich z ich planami i możliwościami, a także osób krytykowanych
za błędy, które też mają coś do zaproponowania, a czego nie można zaprzepaścić.
Zasada prymatu całości wobec części dotyczy w ostateczności dobra wspólnego,
obejmującego wszystkich. W odniesieniu do duszpasterstwa „misyjnego wyjścia”
oznacza to integralność Ewangelii, którą Kościół przekazuje i posyła by ją głosić,
a której bogactwo obejmuje wszystkich, zarówno profesorów uniwersytetów, jak
i robotników, przedsiębiorców i artystów. Ewangelia jest zaczynem zakwaszającym całe ciasto i światłem oświecającym wszystkie ludy, musi być głoszona wszystkim i prowadzi do uzdrowienia wszystkich wymiarów człowieka i połączenia wszystkich w królestwie Bożym. W ewangelizacji wyrazem logiki prymatu całości wobec
części jest poszukiwanie zagubionej owcy, prowadzenie jej do owczarni i radość
z jej odnalezienia26.
Jedną z konsekwencji zasady pierwszeństwa całości wobec części dla duszpasterstwa „misyjnego wyjścia” jest postulat, by Kościół był Matką o otwartym sercu,
Kościołem otwartych drzwi. Konkretnym wymiarem tej postawy są otwarte kościoły,
ale także możliwości uczestnictwa w życiu kościelnym, głównie w życiu sakramentalnym, którego bramą jest chrzest, a Eucharystia nie jest nagrodą, ale szlachetnym
lekarstwem i pokarmem dla wszystkich. Nie można rozumieć i pełnić duszpasterstwa jako sposobu kontrolowania łaski, czy działanie urzędu celnego, ale jako ojcowski dom, w którym jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem. Bycie
Kościołem otwartych drzwi to wyjście ku innym, docieranie do peryferii, zwolnienie kroku, oddalenie niepokoju i odłożenie spraw pilnych po to, aby słuchać i towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. Uprzywilejowanymi adresatami ewangelizacji są ludzie ubodzy i chorzy. Otwarcie i wyjście są niezbędne, by
wszystkim ofiarować życie Jezusa. Kościół wychodzący na ulice może narażać się
przy tym na poturbowanie, poranienie, pobrudzenie, ale uniknie w ten sposób choroby wynikającej z zamknięcia się w gąszczu obsesji, procedur, struktur i przepi25
26

EG 234–235.
EG 236–237.
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sów oraz wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa i przyzwyczajeń dających poczucie spokoju27.
Skostniałość struktur i zamknięcie w gąszczu procedur i przepisów jest przyczyną odejścia ludzi ochrzczonych lub dystansu wobec Kościoła. Papież Franciszek
twierdzi, że
(...) jeśli część ochrzczonych nie doświadcza swojej przynależności do Kościoła, to jest
to także spowodowane przez pewne mało gościnne struktury i klimat w niektórych naszych parafiach i wspólnotach, albo przez biurokratyczne podejście do zwykłych czy
też złożonych problemów życia naszych ludów. W wielu miejscach aspekt administracyjny bierze górę nad duszpasterskim, jak również sakramentalizacja bez innych
form ewangelizacji28.

Inną konsekwencją zasady pierwszeństwa całości wobec części w duszpasterstwie jest strategia przekazu orędzia ewangelicznego, które papież nazwał „z serca
Ewangelii”. Współcześnie z racji szybkości komunikacji i intensywnej selekcji
treści dokonywanej przez media, orędzie Ewangelii narażone jest na okaleczenie
i sprowadzenie do aspektów drugorzędnych. Niektóre kwestie stanowiące część
nauczania moralnego Kościoła pozostają poza kontekstem nadającym im sens. Staje
się to szczególnie problematyczne wtedy, kiedy przesłanie Ewangelii zostaje utożsamione z aspektami drugorzędnymi, które choć są znaczące, to same z siebie nie
ukazują istoty orędzia Jezusa Chrystusa. W związku z tym nie należy przyjmować
za pewnik, że wszyscy znają tło orędzia, albo że potrafią połączyć to, co jest głoszone, z rdzeniem Ewangelii, nadającym mu sens, piękno i atrakcyjność. W związku
z tym przepowiadanie powinno skoncentrować się na tym, co piękniejsze, większe,
bardziej pociągające i najbardziej potrzebne. Wszystkie prawdy objawione pochodzą
z tego samego boskiego źródła, ale niektóre są ważniejsze, gdyż bardziej bezpośrednio wyrażają istotę Ewangelii. Wynika stąd konieczność zachowania należytej
proporcji, z jaką porusza się niektóre tematy i jakie kładzie się akcenty w przepowiadaniu i katechezie, po to, by zachować „zapach Ewangelii”29.
Konkretny postulat związany z zasadą prymatu całości wobec części dotyczy
w duszpasterstwie rozeznania Kościoła co do zwyczajów niezwiązanych z rdzeniem
Ewangelii, które choć zakorzenione w historii, dzisiaj już nie są interpretowane w taki sam sposób, a ich przesłanie nie jest właściwie odbierane. Mogą być one nawet
piękne, ale nie służą przekazywaniu Ewangelii. Nawet normy i przykazania kościelne, które mogły być skuteczne w innych epokach, nie mają już tej samej siły wychowawczej jako kanały życia, mogą czynić życie wiernych uciążliwym i przemieniać religię w niewolę. Nie należy się obawiać dokonania ich przeglądu i reformy
po to, aby przepowiadanie Kościoła mogło dotrzeć do wszystkich30.
* * *
27

EG 46–49.
EG 63.
29
EG 34–39.
30
EG 43.
28

60

KS. KONRAD GLOMBIK

Prymat czasu wobec przestrzeni, jedności wobec konfliktu, rzeczywistości wobec
idei oraz całości wobec części to istotne zasady rozwoju życia społecznego przypomniane przez papieża Franciszka w adhortacji Evangelii gaudium. Pierwszeństwa te
można odczytywać także w odniesieniu do działalności duszpasterskiej, która w jakieś mierze jest elementem życia społecznego i przyczynia się do jego rozwoju.
Samo duszpasterstwo, określone w papieskim dokumencie duszpasterstwem „misyjnego wyjścia”, powinno kierować się wymienionymi zasadami, co na wielu miejscach swojego programowego dokumentu postuluje papież Franciszek. Od zastosowania tych zasad w dużej mierze zależy powodzenie nowego etapu ewangelizacji
w dzisiejszym świecie i pomyślność dróg docierania Kościoła do współczesnego
człowieka.
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KS. CZESŁAW KRAKOWIAK
Lublin, KUL

DIAKON SZAFARZEM
SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH?
Zmniejszająca się liczba kapłanów, zwłaszcza w krajach od dawna chrześcijańskich, spowodowała, że wierni świeccy mają często utrudniony dostęp do ich posługi
wynikającej z sakramentu święceń, a zwłaszcza z posługi sakramentalnej. Podstawowe wspólnoty wiernych, jakimi są parafie, nie zawsze mają własnego proboszcza, a nawet nierzadko pozbawieni są możliwości uczestnictwa w niedzielnej Mszy
św. we własnym kościele. Brak wystarczającej liczby kapłanów powoduje, że wierni
chorzy w domach i szpitalach lub osoby w podeszłym wieku przebywające w domach opieki i hospicjach pozbawieni są sakramentów pokuty i pojednania oraz sakramentu namaszczenia chorych, których mogą udzielać jedynie kapłani. Pewnym
rozwiązaniem braku kapłanów w parafiach jest posługiwanie w nich diakonów
stałych1. Z tytułu przyjętych święceń i na mocy prawa kościelnego mogą pełnić
posługę uświęcania (munus sanctificandi), udzielając sakramentu chrztu, asystując
przy zawarciu sakramentu małżeństwa oraz przewodnicząc niedzielnej liturgii słowa Bożego, jeśli nie ma kapłana (por. LG 29).
Chorzy i osoby w starszym wieku wymagają szczególnej troski ze strony Kościoła. Zadanie to w różnym stopniu należy do duszpasterzy i do wiernych świeckich.
Zwykle posługa sakramentalna chorym i starym należy do kapłanów. Natomiast
inne formy posługiwania mogą pełnić diakoni i odpowiednio przygotowani wierni
świeccy2. Już w Kościele starożytnym do obowiązków diakona należała troska o chorych. Polegała ona na zanoszeniu im Komunii św. oraz organizowaniu wszelkiej
potrzebnej pomocy — tak materialnej, jak i duchowej3. Nie ma natomiast świadectw, aby diakoni udzielali sakramentu namaszczenia chorych.
1
Zob. J. KALIŃSKI, Stały diakonat w Kościele Zachodnim po Soborze Watykańskim II, PK 13 (1970),
nr 2–3, s. 167–182; H. VORGRLIMLER, Motu proprio „Sacrum Diaconatus Ordinem”. (Kommentar), Trier
1970; P. HÜNERMANN, Diakonat — Ein Beitrag zur Erneuerung des kirchlichen Amtes?, Diak 9 (1974),
nr 1, s. 3–52; M. MARCZEWSKI, Odnowa diakonatu stałego w Kościele rzymskokatolickim, RTK 27
(1980), z. 6, s. 83–93; TENŻE, Reaktywowanie diakonatu stałego a znaki czasu, RTK 28 (1981), z. 6,
s. 153–165; TENŻE, Diakonat stały w dokumentach Soboru Watykańskiego II i posoborowego prawodawstwa Kościoła powszechnego, „Roczniki Teologiczne” 40 (1993), z. 6, s. 135–148.
2
Zob. CZ. KRAKOWIAK, Eklezjalny charakter troski o chorych, HD 48 (1979), s. 264–274; TENŻE,
Zadania duszpasterskie wynikające z nowego Rytuału „Sakramenty chorych”, HD 49 (1980), s. 278–
286; TENŻE, Z praktyki pastoralnej sakramentu namaszczenia chorych, „Anamnesis” 13 (2007), nr 48,
s. 102–111.
3
M. GÓRSKI, Diakonat w starożytnym Kościele (III–IV w.), VoxP 9 (1989), z. 17, s. 710–713; R. SELEJDAK, Diakon stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Częstochowa 2002, s. 41–90.
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1. Czy obecna sytuacja pastoralna Kościoła wymaga nowych rozwiązań?
Pod koniec XX w. zaczęły pojawiać się opinie teologów, że także diakoni mogą chorym udzielać świętego namaszczenia, czyli sakramentu. Pod ich wpływem
w niektórym Kościołach lokalnych zaczęto praktykować namaszczanie chorych
poświęconym olejem przez diakonów, a nawet świeckich pomocników duszpasterzy4. Uzasadniano to brakiem dostatecznej liczby kapłanów i koniecznością opieki
nad chorymi ze strony Kościoła. Z konieczności pasterze Kościołów partykularnych
kierowali więc diakonów i odpowiednio przygotowanych świeckich do posługiwania
chorym w szpitalach i domach opieki5. W literaturze dotyczącej sakramentu namaszczenia chorych coraz częściej można spotkać się z poglądami, że zastrzeżenie udzielania tego sakramentu kapłanom (sacerdotes) jest tylko przepisem prawa kościelnego, które w obecnej sytuacji Kościoła może być przez Kościół zmienione6.
W czasie trwania Ogólnego Synodu Diecezji Niemieckich (1971–1976) dyskutowano nad tym, czy sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (sacerdotes). Według opinii znanych teologów, na których się powoływano
(P. Hünermann i H. Vorgrimler) Kościół mógłby dopuścić diakonów do udzielania
sakramentu namaszczenia chorych. A. Ziegenaus, referując różne opinie prezentowane w dyskusji na temat szafarza namaszczenia chorych w czasie prac Synodu
Diecezji Niemieckich, stwierdza, że w Kościele starożytnym termin presbyteri odnosił się także do diakonów i oznaczał tych, którzy stali na czele gminy. Ponadto
zwraca uwagę, że w Kościele pierwszych wieków był zarówno urząd prezbiterów
(por. Jk 5,14), jak i charyzmat uzdrawiania (por. 1 Kor 12,9)7. Odpowiadając na
pytania: Czy diakon należał do presbyteroi? Czy dawni presbyteroi to dzisiejsi prezbiterzy?, stwierdza, że obecnie prezbiterzy nie są identyczni z tymi, o których pisze
np. św. Jakub, gdyż według niego termin ten może odnosić się również do biskupa,
ale także dzisiejszy diakon nie odpowiada dawnemu prezbiterowi8. A. Ziegenaus
4
Zob. J. STANIEK, Czy szafarzem namaszczenia chorych może być diakon lub osoba świecka?, CT
67 (1997), z. 3, s. 139–140.
5
Wprowadzenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. także mogło prowadzić do wniosku,
że skoro udzielają sakramentu Eucharystii, mogliby także, z braku kapłana, udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Tego rodzaju przekonanie znalazło również wielu zwolenników wśród teologów. Es ist
unter den meisten westeuropäischen katholischen Liturgiewissenschaften communis opinio, die „Spendevollmacht” bei der Krankensalbung sollte nicht auf den Priester beschränkt bleiben; B. GROEN, Die Krankensalbung und ihr Platz in der heutigen Krankenhausseelsoge, „Heiliger Dienst” 59 (2005), s. 118.
6
Zob. CZ. KRAKOWIAK, Czy diakoni i wierni świeccy mogą udzielać sakramentu namaszczenia chorych?, „Roczniki Teologiczne” 54 (2007), z. 8, s. 120–124, 129–130; A. ZIEGENAUS, Ausdehnung der Spendevollmacht der Krankensalbung?, MThZ 26 (1975), s. 345–350; D. POWER, Le sacrement des l’onction
des malades. Questions ouvertes, ConcF 27 (1991), s. 124–136; I. RIEDEL-SPANGESNBERGER, Das Gewohnheitsrecht in der katholischen Kirche. Zur Spendung der Krankensalbung durch Diakone du Laien,
TThZ 103 (1994), s. 188–201.
7
ZIEGENAUS, Ausdehnung der Spendevollmacht der Krankensalbung?, s. 345–350.
8
Sicher ist der heutige „Priester” nicht identisch mit „Presbyter” (der bei Jak sozusagen auch „Bischof” ist); aber der heutige „Diakon” entspricht noch weniger dem „Presbyter”; tamże, s. 358.
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podkreśla jednak, że presbyteroi są tymi, którzy mają urząd w Kościele (Träger eines
Amtes) i nie są tylko „starszymi wiekiem” (an Jahren Ältesten) ani tymi, którzy we
wspólnocie otrzymali charyzmat uzdrawiania (por. 1 Kor 12,9.28)9. Również Reiner
Kaczynski w swoim obszernym studium Feier der Krankensalbung10 jest zdania,
że problem szafarza sakramentu namaszczenia chorych wymaga szybkiego rozwiązania, gdyż coraz częstszy brak kapłanów jako szafarzy tego sakramentu może doprowadzić do tego, że stanie się on zaniedbanym, a nawet nieznanym sakramentem.
Według niego nie ma racji ani biblijnych, ani dogmatycznych, ani historycznie nie
można uzasadnić, że szafarzami namaszczenia mogą być tylko kapłani. Określenie
Soboru Trydenckiego, że kapłan jest właściwym szafarzem (sacerdos est minister
proprius)11 sakramentu namaszczenia, jego zdaniem, nie wyklucza możliwości ustanowienia nadzwyczajnego szafarza namaszczenia chorych12. Kaczynski powołuje
się na istniejącą w Kościele aż do VIII w. praktykę, że także świeccy mogli namaszczać siebie lub swoich bliskich poświęconym olejem13. Natomiast polecenie św.
Jakuba, aby chory wzywał presbyteros Ecclesiae, R. Kaczynski interpretuje w ten
sposób, że gr. presbyteroi nie są prezbiterami w obecnym rozumieniu (sind keine
Priester)14. Następnie w nawiązaniu do nauczania Soboru Trydenckiego twierdzi,
że określenie kapłana (sacerdos) jako proprius minister namaszczenia wcale nie
wyklucza możliwości, że mogą być także nadzwyczajni szafarze tego sakramentu.
Według niego mogą być nimi także diakoni, którzy na mocy sakramentu święceń
mogliby reprezentować przy chorym Osobę Jezusa Chrystusa. Odwołując się do
historii stwierdza, że aż do reformy karolińskiej (VIII w.) także świeccy używali poświęconego przez biskupa oleju do namaszczania siebie i innych15.
Podobne stanowisko reprezentuje G. Gozzelino. Orzeczenia Soboru Trydenckiego tłumaczy uwarunkowaniami epoki. Określenie kapłana „właściwym szafarzem” (minister proprius) należy rozumieć w sensie szafarza zwyczajnego (ordinarius), co nie wyklucza innych, których Kościół może ustanowić jako szafarzy
nadzwyczajnych. Ponieważ diakon jest duchownym, a nie świeckim, uważa, że

9
A. ZIEGENAUS, Die Krankensalbung, w: H. LUTHE (red.), Christusbegegnung in den Sakramenten,
Kevelear 1981, s. 437; KRAKOWIAK, Czy diakoni i wierni świeccy mogą udzielać sakramentu namaszczenia chorych?, s. 123.
10
R. KACZYNSKI, Feier der Krankensalbung, w: H.B. MEYER [I IN.], Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, cz. VII, 2, Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, s. 269–287, 314.
11
Denz 1719.
12
Die Formulierung schließt nicht grundsätzlich aus, dass außer dem Priester auch andere, etwa
als außerordentlichen Spender (ministri extreaordinarii), berufen worden könnten; KACZYNSKI, Feier der
Krankensalbung, s. 287.
13
Die Laien hatten grundsätzlich bis 8. Jh. die Möglichkeit, das gesegnete Öl bei sich oder den ihrigen
selbst anzuwenden; tamże, s. 273.
14
Tamże, s. 314.
15
Die Laien hatten grundsätzlich bis 8. Jh. die Möglichkeit, das gesegnete Öl bei sich oder den Ihrigen selbst anzuwenden; tamże, s. 273. Jego zdaniem w dzisiejszej sytuacji pastoralnej Kościoła również
mogliby czynić to laicy sprawujący opiekę nad chorymi; tamże, s. 314.
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Kościół mógłby zezwolić diakonom udzielać sakramentu namaszczenia chorych16.
Czy zatem na podstawie Listu św. Jakuba i całej Tradycji Kościoła (nauczanie i praktyka pastoralna) uzasadnione są poglądy, że sakramentu namaszczenia chorych mogą
udzielać diakoni?

2. Szafarz sakramentu namaszczenia chorych według Jk 5,14-15
Udzielając sakramentu namaszczenia chorym, Kościół wypełnia polecenie Jezusa, aby uzdrawiać chorych: „Uzdrawiajcie chorych” (Mt 10,8); „W imię moje (...)
na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,17-18) oraz św. Jakuba,
aby wierni w chorobie wzywali kapłanów (gr. presbyteroi ekkelsias łac. presbyteros Ecclesiae)17: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary
będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15). Ci presbyteri Ecclesiae w pierwotnym Kościele
nie byli starszymi wiekiem (presbyter znaczy starszy), ale kierowali wspólnotą, pełnili w niej funkcje sakramentalne i posługiwanie w imieniu Jezusa Chrystusa18.
J. Stefański powołuje się na „zdanie wybitniejszych egzegetów” i stwierdza, że do
chorego „wzywani mają być kapłani” — presbyteroi, czyli członkowie hierarchii19.
D. Kwiatkowski zwraca uwagę, że w Liście św. Jakuba greckie wyrażenie presbyteroi ekkelsias poprzedzone jest rodzajnikiem, co wskazuje na określonych prezbiterów i wspólnotę, do której należy chory, a użycie liczby mnogiej nie oznacza,

16

G. GOZZELINO, L’unzione degli infermi sacramento della vittoria sulla malattia, Torino 1976,
s. 170. Ph. Rouillard powołuje się na fakty z historii o namaszczaniu poświęconym olejem dokonywanym
przez świeckich. Zaznacza, że poświęcenie oleju chorych do VIII w. było zastrzeżone biskupowi, natomiast
namaszczania nim mogli dokonywać także świeccy. […] l’administration de l’huile sainte au chrétien
malade n’a pas été réservée aux prêtre; PH. ROUILLARD, Le ministre du sacrement de l’onction des malades,
„Nouvelle Revue Théologique” 111 (1979), s. 401. Należy jednak zapytać, czy fakt używania przez świeckich poświęconego przez biskupa oleju jest równoznaczny z udzielaniem sakramentu?
17
Zob. A.G. HAMMAN, Kapłan w II wieku, w: Kapłaństwo (Kolekcja Communio 3), Poznań 1988,
s. 47–48; TENŻE, Il sacerdote nel secondo secolo, „Communio” 10 (1981), nr 59, s. 17; B. CZĘSZ, Kapłaństwo chrześcijańskie w II wiek, „Vox Patrum” 13–15 (1993–1995), z. 24–29, s. 69–75; J. PAŁUCKI,
Biskup – prezbiter – diakon w refleksji Ojców Kościoła, RT 48 (2001), z. 2, s. 33–49; P. SZCZUR, Urząd
prezbitera w świetle pism Klemensa z Aleksandrii, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004), z. 4, s. 68–69;
CZ. KRAKOWIAK, Prezbiterzy w Kościele do XVI wieku, „Studia Liturgiczne” 7 (2011), s. 11–17.
18
Il s’agit des chefs de l’Eglise et non pas simplement de membres plus âgés de la communauté;
B. REICKE, L’onction des malades d’après Saint Jacques, LMD (1973), nr 113, s. 50; (...) si tratta invece
di membri della gerarchia; C. ORTEMANN, I Sacramento degli infermi. Storia e significato, Torino 1971,
s. 13; TH. SCHNEIDER, Znaki bliskości Boga, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1995, s. 244; (...) „«starsi» są tymi,
którzy «kierują gminą»”; A. SKOWRONEK, Chorzy i ich sakrament, Włocławek 1997, s. 80; K. ROMANIUK,
Sakramentologia biblijna, Warszawa 1991, s. 110.
19
J. STEFAŃSKI, Od sakramentu chorych do ostatniego namaszczenia, SG 3 (1977), s. 56; TENŻE,
Sakrament chorych, Gniezno 2000, s. 34.
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że chory ma wzywać kilku prezbiterów20. Podobnie B. Testa uważa, że „prezbiterzy
Kościoła” z Jk 5,14-15 są ustanowionymi we wspólnotach pasterzami Kościoła,
którzy przez włożenie rąk Apostołów otrzymali Ducha Świętego.
Prezbiterami Kościoła są ci, których Paweł i Barnaba wybierają oraz ustanawiają w każdej zakładanej przez siebie społeczności (por. Dz 14,23), a których Kościół jerozolimski ma od samego początku (por. Dz 14,23; 11,30; 16,4; 20,28)21.

Podobnie w Efezie z polecenia Pawła wspólnotą kierowali prezbiterzy (por. Dz
20,28). Interwencja prezbiterów, o której pisze św. Jakub, nie jest działaniem charyzmatycznym, lecz ściśle związana jest z ich posługą wynikającą ze święceń przez
włożenie rąk i pełnionej we wspólnocie funkcji. List św. Jakuba i najstarsza tradycja Kościoła jednoznacznie potwierdzają, że sakramentu namaszczenia chorych
mogą udzielać jedynie biskupi i prezbiterzy22.

3. Posługa chorym według liturgii święceń diakonatu i dokumentów Kościoła
We wstępie do obrzędów święceń diakonów, powołując się na Lumen gentium
nr 29, Pontyfikał wspomina jedynie o tym, że diakoni mogą „udzielać Wiatyku umierającym”23. W homilii biskup mówi o zadaniach diakonów, że „mają pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami
wszystkich”, „nosić Wiatyk do ciężko chorych”, „pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza”24. Przed przyjęciem święceń kandydaci składają przyrzeczenia głoszenia „wiary słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła”25. W modlitwie święceń biskup wspomina tylko, że mają „posługiwać ubogim”
i odznaczać się „troskliwością o chorych i biednych”26. W błogosławieństwie kończącym liturgię święceń biskup prosi Boga, aby diakonom powołanym do służby
w Kościele dał „wielką troskliwość o wszystkich, a zwłaszcza o cierpiących i ubogich”27. W świetle liturgii święceń posługiwanie diakonów chorym obejmuje „troskliwą opiekę”, posługę słowa i miłości, a zwłaszcza zanoszenie Wiatyku. Wypełniając
„posługę słowa i miłości” i „troskę o chorych”, diakoni mogą i powinni przygotowywać do przyjęcia sakramentu namaszczeniu chorych, ale nie mogą go udzielać.
20
D. KWIATKOWSKI, Gli effetti del Sacramento degli infermi secondo l’Ordo unctionis infirmorum
e il Catechismo della Chiesa cattolica. In riferimento Alle fonti storiche e liturgiche, Romae 1998, s. 51–56;
TENŻE, Uzdrawiająca moc modlitwy według Jk 5,13-18, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2 (2003), s. 253.
21
B. TESTA, Sakramenty Kościoła, tłum. L. Balter, Poznań 1998, s. 260–261.
22
INNOCENTY I, List do Decencjusza biskupa Gubbio (416). Denz 216; BF VII 510; KRAKOWIAK,
Czy diakoni i wierni świeccy mogą udzielać sakramentu namaszczenia chorych?, s. 120–124.
23
Pontyfikał Rzymski. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999 (Święcenia
diakonów, nr 174).
24
Tamże, nr 199.
25
Tamże, nr 200; por. 210.
26
Tamże, nr 207.
27
Tamże, nr 218; zob. P. PETRYK, Święcenia diakonów, „Roczniki Teologiczne” 49 (2002), z. 8,
s. 152–159; K. MATWIEJUK, Diakonat jako urząd służby w Kościele, „Diakon” 9–10 (2012–2013), s. 46–49.
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Paweł VI w Motu proprio „Sacrum Diaconatus Ordinem” (18 VI 1967 r.)28 do
obowiązków diakonów zalicza „zajmowanie się w imieniu Hierarchii dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy”. Według Konsytuacji Apostolskiej Pawła VI Pontificalis Romani (17 VI 1968 r.)29 diakoni „umocnieni łaską
sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą ludowi Bożemu w łączności
z biskupem i jego prezbiterium” (por. LG 29)30. W Motu proprio „Ad pascendum”
(15 VIII 1972 r.) Paweł VI powołuje się na tradycję Kościoła starożytnego, która
nazywała diakona „uchem biskupa, jego ustami, sercem i duszą” (Didacalia Apostolorum II, 44,4)31. Diakon był do dyspozycji biskupa w tym celu, „aby służyć całemu ludowi oraz mieć troskę o chorych i biednych”32. Zadanie diakonów polegało
na zanoszeniu Eucharystii chorym leżącym w domu.
Po wprowadzeniu w Kościele obrządku łacińskiego stałego diakonatu Stolica
Apostolska przygotowała zasady ich teologicznej i pastoralnej formacji oraz dyrektorium posługi diakonów stałych. Kongregacja Edukacji Katolickiej w Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium określa ich obowiązki w dziele
uświęcania w następujący sposób:
(...) diakon wypełnia je przez wierność modlitwie, uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i udzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła
związkom małżeńskim, przewodniczenie obrzędom żałobnym i pogrzebowym, sprawowanie sakramentaliów33.

Nie ma nawet wzmianki o posłudze chorym. Kongregacja ds. Duchowieństwa
w Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium szczegółowo omawia posługiwanie diakonów w dziele uświęcania (w liturgii) we Mszy św., udzielaniu chrztu i asystowaniu oraz błogosławieństwie małżeństwa34. Odnośnie do opieki
nad chorymi stwierdza:
Ostateczna doktryna Kościoła (por. Denz 1697 i 1719) rezerwuje udzielanie sakramentu namaszczenia chorych biskupowi oraz kapłanom, w związku z powiązaniem tego
sakramentu z odpuszczeniem grzechów i godnym przyjęciem Eucharystii. Opieka pas-

28

PAWEŁ VI, Motu proprio „Sacrum Diaconatus Ordinem”, V, 22,9, AAS 59 (1967), s. 697–704;
w: R. SELEJDAK, Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia,
Częstochowa 2004, s. 45–53.
29
PAWEŁ VI, Pontificalis Romani, AAS 60 (1968), 369–373; w: SELEJDAK, Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej, s. 54–58.
30
Pontificale Romanum. De ordinatione diaconi, presbyteri et episcopi, Typis Polyglottis Vaticanis
1968, s. 9; SELEJDAK, Diakon stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej, s. 56.
31
Pontyfikał Rzymski. Obrzędy ustanowienia lektorów i akolitów oraz przyjęcia kandydatów do diakonatu i prezbiteratu, Katowice 2014, s. 14.
32
HIPOLIT, Tradycja Apostolska, nr 34 i 39.
33
Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, w: SELEJDAK, Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej, s. 109, nr 9; por. LG 29; zob. R. SELEJDAK, Formacja intelektualna i pastoralna diakonów stałych w Kościele powszechnym, „Diakon” 7–8 (2010–2011),
s. 45–63.
34
Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium, w: SELEJDAK, Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej, s. 170–175, nr 28–33.
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terska chorych może być jednak powierzona diakonom. Czynna posługa niesienia im
pomocy w bólu, katecheza przygotowująca do przyjęcia sakramentu namaszczenia
chorych, zastąpienia kapłana w przygotowaniu chorych do śmierci oraz roznoszenie
Wiatyku według przepisanego obrzędu stanowią środki, przy pomocy których diakoni
czynią obecnym wśród wiernych miłosierdzie Kościoła35.

W Ecclesiae de mysterio36, międzydykasterialnej Instrukcji o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów (15 VIII 1997 r.)37 artykuł 9 dotyczy apostolstwa chorych, do którego wielki
wkład wnoszą wierni świeccy, zarówno pojedynczo, jak i w sposób zorganizowany. Czynią to przede wszystkim przez obecność przy chorych i wzbudzają w nich
pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty i namaszczenia chorych, kształtując w nich
należyte usposobienie i pomagając w dobrym przygotowaniu się do indywidualnej spowiedzi sakramentalnej oraz do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

Mogą również udzielać pewnych sakramentaliów, ale dbając o to, aby
ich gesty nie były odczytywane jako sprawowanie sakramentów, które są zastrzeżone
tylko i wyłącznie dla biskupów i kapłanów. Osoby nie będące kapłanami nie mogą w żadnym przypadku udzielać namaszczenia ani olejem poświęconym dla namaszczenia chorych, ani nie poświęconym (art. 9 § 1).

Instrukcja przypomina „nieomylną doktrynę teologiczną i odwieczną praktykę
Kościoła, wedle których jedynym uprawnionym szafarzem jest kapłan” (por. KPK
kan. 1003 § 1). Ważne jest podane uzasadnienie, dlaczego udzielanie sakramentu
namaszczenia chorych zastrzeżone jest kapłanom. Wynika ono stąd, że
sakrament ten jest związany z odpuszczeniem grzechów i z godnym przyjęciem Eucharystii. Nikt inny nie może być zwyczajnym ani nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu, a jakiekolwiek działania sprzeczne z tą zasadą są symulacją udzielania sakramentu (art. 9 § 2).

A zatem w świetle aktualnej liturgii święceń diakonów i nauczania Kościoła
od średniowiecza, potwierdzonego przez Sobór Watykański II oraz posoborowe
dokumenty Kościoła, szafarzami sakramentu namaszczenia chorych mogą być jedynie kapłani (sacerdotes). Sobór Florencki (1439) w Dekrecie dla Ormian mówi
o namaszczeniu chorych (extrema unctio) jako piątym sakramencie, którego szafarzem jest kapłan (sacerdos)38. Zasadę tę potwierdził Sobór Trydencki wraz z wyjaśnieniem, że chodzi o biskupów i kapłanów, czyli prezbiterów39. Według Codex
Iuris Canonici (1917) jedynie kapłan (sacerdos) udziela ważnie sakramentu namasz35

Tamże, s. 175, nr 34; por. PAWEŁ VI, Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 10.
Instructio de quibusdam questionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, AAS 89 (1997), s. 852–877; tłum. pol. Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących
współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów, OsRomPol 19 (1998), nr 12, s. 30–40.
37
Zob. CZ. KRAKOWIAK, Teologiczne i normatywne zasady współpracy świeckich w ministerialnej
posłudze prezbiterów, „Roczniki Teologiczne” 48 (2001), z. 8, s. 35–76.
38
Minister huiuis sacramenti est sacerdos; Denz 1325; BF VII 511.
39
(...) proprios huius sacramenti ministros esse Ecclesiae presbyteros, quo nomine eo loco non
aetate seniores aut primores in populo intelligenti veniunt, sed aut episcopi aut sacerdotes ab ipsis rite
ordinati per impositionem manuum presbyterii (1 Tm 4,14; can 4); Denz 1697; BF VII 515.
36
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czenia chorych40. Sobór Watykański II w Lumen gentium nr 11 potwierdza zasadę,
że szafarzem namaszczenia chorych są prezbiterzy: „Przez święte namaszczenie
chorych i modlitwę prezbiterów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-16)”. Podobnie według
Dekretu o życiu i posłudze prezbiterów nr 5: „Prezbiterzy przez (...) sakrament pokuty jednają grzeszników z Bogiem i Kościołem, olejem chorych pokrzepiają cierpiących (...)” (PO 5). Również według Ordo unctionis infirmorum „właściwym szafarzem namaszczenia chorych jest tylko kapłan”41. Ordo unctionis precyzuje, że
posługę tę pełnią biskupi, proboszczowie, ich współpracownicy oraz ci kapłani, „którym została zlecona troska o chorych lub starców w szpitalach (...)”42.

4. Wyjaśnienie Kongregacji Nauki Wiary
Doktrynę Kościoła, że tylko kapłan jest szafarzem sakramentu namaszczenia
chorych, potwierdziła Kongregacja Nauki Wiary w specjalnej Nocie dotyczącej szafarza sakramentu namaszczenia chorych (11 II 2005 r.), podpisanej przez Prefekta
Kongregacji, kard. Josepha Ratzingera, i jej Sekretarza, abpa A. Amato43:
(...) tylko kapłani (biskupi i prezbiterzy) są szafarzami sakramentu namaszczenia chorych. Doktryna ta jest definitive tenenda. Ani diakoni, ani wierni świeccy nie mogą być
szafarzami tego sakramentu i jakiekolwiek działanie w tym kierunku stanowi symulację sakramentu (por. KPK kan. 1003 § 1; KKKW kan. 739 § 1; KKK 1516)44.

Do Noty został załączony komentarz, w którym Kongregacja stwierdza, że rozwiązaniem problemu braku kapłanów nie jest uprawnienie diakonów, a nawet wiernych świeckim do udzielania sakramentu namaszczenia chorych. Wszelkie tego
rodzaju próby „są szkodliwe dla wiary i dla duchowego dobra chorych, którym prag40

Hoc sacramentum valide administrat omnis et solus saceerdos; can. 938 § 1.
Rituale Romanum. Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, Typis Polyglottis Vaticanis 1972; tłum. pol. Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1998, nr 16.
42
Tamże; por. KPK, kan. 1003 § 1; CIC, can. 938 § 1; KKKW, kan. 739 § 1; KKK 1516. W trakcie
przygotowywania nowego KPK w schemacie z 1980 r. proponowano, aby z racji historycznych nie zamieszczać sformułowania, że tylko omnis et solus sacerdos ważnie udziela namaszczenia chorych. Przedstawiciele Kościoła z USA i RFN oraz inni postulowali, aby także diakonów uznać za szafarzy sakramentu
namaszczenia chorych oraz wprowadzić innych nadzwyczajnych szafarzy tego sakramentu; B.W. ZUBERT,
Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych, RNPr 5
(1995), s. 34–35; Z. JANCZEWSKI, Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim
i Kościołach wschodnich, Warszawa 2004, s. 185; M. Calvi nie wyklucza możliwości, że w przyszłości
Kościół nie wprowadzi nadzwyczajnych szafarzy namaszczenia chorych; Il sacramento dell’Unzione
degli infermi: celebrazione e ministro, „Quaderni di diritto ecclesiale” 9 (1996), nr 3, s. 289.
43
„Anamnesis” 11 (2005), nr 42, s. 20; zob. KRAKOWIAK, Czy diakoni i wierni świeccy mogą udzielać sakramentu namaszczenia chorych?, s. 136–138.
44
Tamże. W Kościele prawosławnym zaleca się udzielanie namaszczenia chorych przez kilku (zwykle
siedmiu) kapłanów. Tylko w wyjątkowych wypadkach może udzielić go tylko jeden kapłan; M. LENCZEWSKI, Liturgika, czyli nauka o nabożeństwach, Warszawa 1976, s. 217–218.
41
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nęłoby się pomóc”45. Przypomina również, że w nieprzerwanej tradycji Kościoła
wyrażenie presbyteros Ecclesiae z Listu św. Jakuba 5,14 odnosi się „do tej szczególnej grupy wiernych, których przez nałożenie rąk Duch Święty przeznaczył do
prowadzenia Kościoła Bożego”. Odnosząc się do listu Innocentego I do Decencjusza, biskupa Gubbio (416)46, oraz do „innych dokumentów z pierwszego tysiąclecia”,
stwierdza, że „nie dostarczają żadnego świadectwa potwierdzającego jakąkolwiek
możliwość wprowadzenia szafarzy nie kapłanów w celu udzielania sakramentu namaszczenia”47. Według Soboru Florenckiego „szafarzem tego sakramentu jest kapłan”. Sobór Trydencki uznał za błędne twierdzenia reformatorów, że prezbiterzy
z Listu św. Jakuba „nie są kapłanami wyświęconymi, ale starszymi wspólnoty”,
a namaszczenie chorych — jednym z siedmiu sakramentów, którego szafarzem jest
tylko kapłan48. Nauczanie Kościoła od Soboru Trydenckiego aż do Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r. i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 r. oraz
„wszystkie Rytuały namaszczenia chorych” niezmiennie potwierdzają, że szafarzem
sakramentu jest tylko kapłan i „nigdy nie brały pod uwagę możliwości, że szafarzem
mógłby być diakon albo osoba świecka”49. W zakończeniu Kongregacja Nauki Wiary
stwierdza, że doktryna o kapłanie jako jedynym szafarzu sakramentu namaszczenia
chorych jest „pewnością teologiczną” i „musi być zakwalifikowana jako definitive
tenenda. Udzielanie tego sakramentu przez diakona lub wiernych świeckich powoduje, że jest on nieważny, a osoby, które to czynią, popełniają „przestępstwo symulacji”, które „podlega karze na mocy kan. 1379 KPK (por. kan. 1443 KKKW)”50.
Kongregacja przypomina również, że na mocy sakramentu święceń kapłan udzielając sakramentów działa in persona Christi i in persona Ecclesiae. Kapłan w liturgii sakramentu namaszczenia występuje zawsze w imieniu Chrystusa i Kościoła
wspierającego chorego modlitwą wszystkich swoich wiernych, aby przez włożenie
rąk i święte namaszczenie Chrystus Lekarz wybawił go i podźwignął (por. KKK
1503–1505).
* * *
45

Komentarz do Noty dotyczącej szafarza sakramentu namaszczenia chorych, „Anamnesis” 11 (2005),
nr 42, s. 20.
46
W związku z Jk 5,14-15 papież pisze: „Nie ma wątpliwości, że trzeba to przyjąć i rozumieć o chorujących wiernych, którzy mogą być namaszczani świętym olejem namaszczenia, przygotowanym przez
biskupa. Nie tylko kapłanom, lecz i wszystkim chrześcijanom wolno go używać do namaszczenia w potrzebie własnej lub swoich bliskich”; BF VII 510; por. Denz 216.
47
Tamże, s. 21.
48
„Jeśli ktoś twierdzi, że «kapłani Kościoła» (presbyteros Ecclesiae), których św. Jakub zaleca sprowadzić do namaszczenia chorego, nie są kapłanami (non esse sacerdotes ab episcopo ordinatos) wyświęconymi przez biskupa, lecz że są to starsi wiekiem (aetate seniores) w społeczności, a zatem właściwym
szafarzem ostatniego namaszczenia nie jest sam kapłan (extremae unctionis ministrum non esse solum
sacerdotem) – n.b.w.”; BF VII 519; Denz 1719.
49
Tamże, s. 22.
50
Tamże.
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Problemu braku kapłanów jako szafarzy sakramentu namaszczenia chorych nie
można rozwiązać, dając uprawnienia diakonom, aby udzielali chorym tego sakramentu. Byłoby to sprzeczne z Pismem Świętym, najstarszą praktyką Kościoła Zachodniego i Wschodniego oraz całym Magisterium Kościoła. Niemniej Kościół bardzo ceni posługiwanie diakonów w różnych formach pastoralnej troski o chorych.
Poza zanoszeniem Komunii św., mogą pełnić ważną funkcję ewangelizacji chorych
i przygotowywać ich do sakramentów pokuty i pojednania oraz w odpowiednim
czasie do przyjęcia namaszczenia chorych, a w obliczu bliskiej już śmierci udzielić
im Wiatyku. Diakoni jednak nie mogą udzielać sakramentu namaszczenia chorych,
gdyż jego szafarzami według Tradycji Kościoła i obowiązującego prawa kościelnego są jedynie kapłani, czyli biskupi i prezbiterzy.
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DK. WALDEMAR ROZYNKOWSKI
Toruń

O POWOŁANIU I POSŁUDZE STAŁEGO DIAKONA
1. Rozeznawanie powołania
Geneza powołania do stałego diakonatu wpisana jest w historię mojego życia.
Mając 11 lub 12 lat, zacząłem być ministrantem. Od tego momentu nieprzerwanie
posługiwałem w czasie liturgii przy ołtarzu: podczas szkoły średniej nadal w kościele parafialnym, podczas studiów w kościele akademickim, po skończonych studiach w parafiach, w których mieszkałem. Zostałem przy ołtarzu po ślubie w 1993 r.,
byłem przy nim także już jako ojciec, tzn. kiedy pojawiały się kolejne dzieci. Dla
mnie samego, jak i mojej najbliższej rodziny naturalnym było to, że podczas liturgii
nie byłem z nimi w ławce, ale przy ołtarzu. Nie pamiętam, aby na tym tle dochodziło między mną i żoną, a następnie z dziećmi do jakichkolwiek trudnych rozmów.
To bardziej ja sam przy każdej ważnej zmianie w moim życiu, np. po skończeniu
studiów, po rozpoczęciu pracy, po zawarciu związku małżeńskiego, po przeprowadzeniu się do nowej parafii, podejmowałem decyzję: moja obecność przy ołtarzu
nie dobiegła końca. Jednocześnie coraz bardziej utwierdzałem się w tym, że jest
to ważna część mojej osobistej drogi wiary, jak i obecności we wspólnocie Kościoła.
Myślę, że przywołana perspektywa miała fundamentalny wpływ na to, że w którymś
momencie pojawiło się powołanie do stałego diakonatu.
Czy myślałem o powołaniu do kapłaństwa lub życia zakonnego? Tak, szczególnie pod koniec studiów. Był to dla mnie bardzo intensywny i niejednokrotnie trudny
czas rozeznawania. Inspiracje i pomoc w rozeznawaniu czerpałem głównie z różnych
rekolekcji, które przeżywałem w czasie studiów, np. z rekolekcji ignacjańskich.
Ważną rolę na drodze osobistego rozwoju wiary, jak i odkrywania miejsca w Kościele, odegrały w moim życiu różne wspólnoty i grupy religijne. Jak już wspomniałem, od szkoły podstawowej byłem ministrantem, jednak wyraźny, nowy impuls
w tym względzie związany był z uczestnictwem w spotkaniach grup działających
w ramach duszpasterstwa akademickiego funkcjonującego przy kościele toruńskich
jezuitów. Od pierwszego roku studiów, czyli od jesieni 1987 r., uczestniczyłem przede wszystkim w formacji prowadzącej ku dojrzałości chrześcijańskiej w Ruchu
Odnowy w Duchu Świętym. Przez blisko sześć lat w tym środowisku dojrzewałem,
uczyłem się, jak pielęgnować wiarę, zacząłem także stawiać coraz bardziej dojrzałe
pytania dotyczące mojego miejsca w Kościele.
Momentem przełomowym było na pewno ukończenie studiów, pozostanie w Toruniu i w konsekwencji zamieszkanie na terenie konkretnej parafii. Tak jak wielu
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będących w podobnej sytuacji, stawałem wobec pewnego trudu znalezienia swojego
miejsca w parafii. Po pobycie w 1996 r. na rekolekcjach w Mediolanie zaangażowałem się w wizję Ewangelizacyjnych Komórek Parafialnych, czyli wizji budowania
z parafii wspólnoty wspólnot. Przez pewien czas wraz żoną byliśmy członkami gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie, czyli Domowego Kościoła. Obecnie od kilku
lat jesteśmy na Drodze Neokatechumenalnej.
Wszystkie wymienione wyżej wspólnoty i grupy miały i mają nadal ogromne
znaczenie dla mojej osobistej drogi wiary, jak i obecności w Kościele. Nie mam wątpliwości, że to w tych środowiskach wzrastałem, poznawałem Kościół, zrozumiałem
sens służby w Kościele, wreszcie to w nich dojrzewałem do przyjęcia powołania
do stałego diakonatu.

2. Decyzja
Kiedy w 2005 r. po raz pierwszy wyraźnie usłyszałem o stałym diakonacie w Kościele oraz, co bardziej istotne, o początkach jego wprowadzania w Polsce, także
w mojej diecezji, przez chwilę zastanawiałem się, czy jest to propozycja dla mnie.
Wydaje mi się, że wystarczyła mi wówczas wyrobiona opinia, że trudno będzie znaleźć przestrzeń do realizacji powołania stałego diakona w naszych parafiach.
Musiało upłynąć kilka lat, abym przyjrzał się temu powołaniu od innej strony.
Czy stały diakonat jest moim powołaniem? A więc rzecz nie w tym, czy ktoś mnie
widzi w tym powołaniu, co będę robił jako stały diakon, jakie będą trudności, czy
spotkam się z akceptacją, czy przyjmie mnie konkretna parafia. Nabrałem przekonania, że muszę wznieść się ponad te wszystkie kwestie. Muszę odłożyć własne,
a także w pewnym sensie wizje innych osób co do stałego diakonatu. Zauważyłem,
że to one kierowały moje myśli w stronę, która w efekcie blokowa podejmowanie
decyzji, czy stały diakonat może być moim powołaniem, czy też nie.
Decyzje zacząłem podejmować podczas rekolekcji rodzinnych w Ruchu Szensztackim w Świdrze pod Warszawą. Przeżywaliśmy je całą rodziną latem 2010 r.
Tam w zaciszu Sanktuarium Wierności, trwając przed Najświętszym Sakramentem, rozważałem moje powołanie do stałego diakonatu. Później przyszły rozmowy
z żoną. Kluczowym było także spotkanie z ks. bp. Andrzejem Suskim. Zapytałem go
bezpośrednio, czy widziałby moją posługę w diecezji jako stałego diakona. Powiedział, że tak, i wyznaczył indywidualny tryb przygotowań, za który odpowiedzialny był ks. prof. Dariusz Kotecki. Ponieważ już w 2001 r. ukończyłem teologię i od
wielu lat związany byłem z posługą liturgiczną, dlatego przygotowania do święceń
nabrały szybkiego tempa. I tak dnia 5 listopada 2011 r. otrzymałem święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Andrzeja Suskiego. Miejscem święceń był mój kościół parafialny w Toruniu, któremu patronuje św. Antoni.
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3. Posługa
W czym przejawia się moja posługa diakońska? Posiada ona kilka płaszczyzn.
Kiedy skierowałem podanie do ks. bpa Andrzeja Suskiego z prośbą o udzielenie
mi święceń stałego diakonatu, napisałem m.in. tak:
Ponieważ od wielu lat doświadczam w swoim życiu osobistym, jak i w dotychczasowej
posłudze w Kościele, daru małych wspólnot, dlatego chciałbym prosić Księdza Biskupa,
aby moja posługa diakońska mogła się realizować poprzez obecność w ruchach i stowarzyszeniach działających w diecezji.

Kiedy po święceniach otrzymałem dekret, okazało się, że ks. biskup skierował
mnie do pełnienia funkcji wicedyrektora Wydziału ds. Formacji i Apostolstwa
Świeckich Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. A więc środowisko ruchów stało się podstawowym i pierwszym miejscem mojej posługi jako stałego diakona.
Od kilkunastu lat jestem Przewodniczącym Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej. Pozostałem nim także po święceniach
diakonatu. Funkcja ta daje mi możliwość oficjalnych kontaktów z ruchami i wspólnotami rozsianymi po całej diecezji. Z urzędu jestem członkiem Diecezjalnej Rady
Duszpasterskiej oraz Diecezjalnej Komisji Programowania Działań na Rzecz Nowej
Ewangelizacji.
Do swojej posługi zaliczam także wygłaszanie wykładów, najczęściej poświęconych historii Kościoła lub obecności wiernych świeckich w Kościele. Kieruję
je do różnych środowisk: parafii, wspólnot zakonnych, księży, ruchów itd. Od trzech
lat koordynuję przygotowania mężczyzn do pełnienia posługi stałego lektora i stałego akolity w diecezji. Trzeba dodać, że znaczna część osób kierowanych przez
księży proboszczów do odbycia takiej formacji wywodzi się z różnych grup, wspólnot i ruchów. Pełnienie przywołanej funkcji daje mi także możliwość bycia w różnych parafiach.
Od samego początku, czyli od 2011 r., biorę udział w przygotowaniach Marszu
dla Życia i Rodziny w naszej diecezji. Początkowo miał on miejsce tylko w Toruniu,
a od dwóch lat jest on także obecny w innych miejscowościach naszej diecezji. Na
co dzień posługuję jako diakon w mojej parafii, tj. pw. św. Antoniego w Toruniu.
Wydaje mi się, że kluczem do mojego osobistego rozumienia posługi diakońskiej są relacje z biskupem, w moim konkretnym przypadku z ks. bp. Andrzejem
Suskim oraz ks. bp. Józefem Szamockim. Utożsamiam się bardzo ze zjawiskiem,
które spotykamy w historii rozwoju stałego diakonatu w Kościele, mianowicie z wyjątkowymi relacjami diakona z biskupem. W Tradycji Apostolskiej Hipolita (połowa III w.) możemy wyczytać, że podstawowym obowiązkiem diakona była służba
biskupowi, która wyrażała się w realizowaniu jego decyzji i poleceń. W Didascalia Apostolorum, w dziele którego pełna nazwa brzmi: Katolicka nauka dwunastu
Apostołów i świętych uczniów Zbawiciela naszego (z I połowy III w.), czytamy, że
diakon powinien być w ścisłej jedności z biskupem, ma być jego „uchem, ustami,
sercem i duszą”. Chciałbym, żeby słowa te opisywały moją posługę w diecezji.

74

DK. WALDEMAR ROZYNKOWSKI

4. Otwartość na odczytywanie woli Boga
Mam już za sobą kilka spotkań z diakonami stałymi z innych diecezji w Polsce.
Widzę, jak posługa każdego z nas jest inna. Wydaje mi się, przynajmniej na chwilę
obecną, że w Kościele w Polsce jest to droga dla nielicznych. Podstawowym naszym
wyzwaniem jest odczytywanie posługi stałego diakona w tych konkretnych miejscach, w których stawia nas Bóg. Niejednokrotnie będzie tu chodziło o bycie wiernym drobnym zadaniom i wyzwaniom, które aktualnie stoją przed nami.
Jednocześnie bliskie są mi słowa ks. bpa Wiesława Śmigla, które dobrze diagnozują powrót diakonatu stałego do Kościoła:
Przywrócenie diakonatu stałego nie jest zatem wynikiem mody, kaprysu współczesnych teologów, hierarchów czy nawet braku kapłanów, ale jest przywróceniem trwałego stopnia hierarchicznego. Fakt, że diakonat przejściowy przetrwał w Kościele jako
nieodzowny warunek przyjęcia święceń kapłańskich, jest świadectwem, że zawsze był
on teologicznie doceniany i traktowany jako trwały stopień. Zredukowanie diakonatu
tylko do stanu przejściowego było zubożeniem wspólnoty eklezjalnej, a co więcej —
doprowadziło do pewnej niejasności. Współcześnie wielu wiernych uważa, że diakonat
jest konieczny do przyjęcia święceń kapłańskich, jest pewnym etapem formacji i wtajemniczenia, ale nie celem. Takie myślenie jest pozbawione racji teologicznych. Zanik
diakonatu stałego był spowodowany przesłankami wyłącznie czysto ludzkimi, socjologicznymi i ekonomicznymi. Przywrócenie więc diakonatu stałego jest powrotem do
poprawności i przejrzystości w działaniu Kościoła–Wspólnoty.
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STAŁY DIAKONAT „W LICZBACH”
Posługa stałego diakona w Kościele katolickim w Polsce — mimo upływu półwiecza od zakończenia Soboru Watykańskiego II — jest wciąż dla ogółu wiernych
nieznana. Kilkunastu Polaków, wyświęconych w ostatnich latach na diakona stałego, to jedynie „namiastka”, czy „symbol” tak ważnej, służebnej posługi, sięgającej
czasów Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. Poprzez fakt wprowadzenia do „prezbiterium” (rozumianego jako sakrament świeceń, przybierającego trzy stopnie: właśnie diakonatu, następnie prezbiteratu i wreszcie biskupstwa) grupy mężczyzn, w większości żonatych i będących ojcami rodziny, Kościół polski potwierdził realizację
decyzji Vaticanum II o „wskrzeszeniu” pierwszego stopnia święceń, rozumianego
jako posługa stała (po ponad półtora tysiąca lat trwającym w Kościele katolickim
czasie jego nieobecności), a nie będąca etapem na drodze ku kapłaństwu. Czas na
diakonów stałych w polskich realiach eklezjalnych jeszcze nie dojrzał.
Analizując mapę nierównomiernego rozmieszczenia duchowieństwa na świecie
(a żonaci i bezżenni stali diakoni są duchownymi!), można zadać pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. W wielu Kościołach partykularnych praktyka życia religijnego niemal by zamarła, gdyby nie obecność diakonów stałych. Praktycznie
prowadzą oni daną parafie, która wprawdzie ma proboszcza, ale tenże „kieruje”
kilkoma parafiami równocześnie. Proboszcz, czy administrator partii jest w danej
społeczności parafialnej jedynie „przez chwilę”, zwykle na niedzielnej Eucharystii.
Diakon obecny jest w Kościele codziennie. W niektórych Kościołach lokalnych,
np. w Szwajcarii, diakon jest w biurze parafialnym osiem i więcej godzin dziennie.
W tym samym czasie nie zajmuje się tylko sprawami administracyjno-organizacyjnymi, ale prowadzi grupy modlitewne, organizacje przykościelne, czy też — co jest
w jego posłudze niezmiernie ważne — przewodniczy nabożeństwom liturgicznym.
* * *
Według najbardziej aktualnej statystyki — na rok 2012 — obecność diakonów
stałych na poszczególnych kontynentach prezentuje się następująco:
— Afryka: 419 (387 — z duchowieństwa diecezjalnego i 32 z duchowieństwa zakonnego; poniżej w nawiasach będą podane odpowiednio liczby; pierwsza będzie wskazywała na diakonów z duchowieństwa diecezjalnego, druga na diakonów–zakonników, czyli diakonów stałych z duchowieństwa zakonnego; między
tymi liczbami postawiony został znak + sumujący diakonów w ogóle na danym
kontynencie);
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— Ameryka Północna: 18 689 (18 611 + 78);
— Ameryka Środkowa (Ameryka Centralna — cześć kontynentalna): 999 (982 +
17);
— Ameryka Środkowa – Antyle (Karaiby — wyspy położone w Basenie Morza
Karaibskiego): 1262 (1257 + 5);
— Ameryka Południowa: 6308 (6246 + 62).
W całej Ameryce w 2012 r. było 27 258 diakonów stałych (27 096 + 162).
— Azja (Środkowy Wschód): 92 (88 + 4);
— Azja (Południowy Wschód i Daleki Wschód): 138 (90 + 48).
W całej Azji było 230 diakonów stałych (178 + 52).
— Europa: 13 826 (13 535 + 291);
— Oceania: 371 (370 + 1).
W Kościele katolickim na całym świecie w 2012 r. było 42 104 diakonów
(41 566 + 538)1.
* * *
Powyższe dane będę bardziej „wymowne”, kiedy uwzględni się liczbę katolików na poszczególnym kontynencie, a także w danym państwie (kraju)2. W 2011 r.
na świecie było 1 241 mln katolików, z tej liczby: 16% w Afryce, 48,8% w Ameryce,
10,9% w Azji, 23,5% w Europie i 0,8% w Oceanii3.
Na przełomie 2011 i 2012 r. na świecie było 413 418 kapłanów diecezjalnych
i zakonnych. W 2001 r. liczba diakonów stałych wynosiła ok. 29 000, a w 2011 r. —
ok. 41 000. W ciągu dziesięciu lat (2001–2011) liczba diakonów stałych na świecie wzrosła zatem o ponad 40%, najbardziej w Europie i Ameryce. Na tych kontynentach pracuje 97,4% wszystkich diakonów stałych całego Kościoła katolickiego
1
Dane statystyczne zaczerpnięte zostały z: Annuarium Statisticum Ecclesiae, Cittá del Vaticano
2012, s. 93–101. Następne wydanie Annuarium ogłoszone zostanie pod koniec marca 2014 r., a obejmie
2013 r.
2
Monumentalna Encyklopedia katolicka, t. I–XX, Lublin 1973–2014 (dalej: EK), przy prezentacji
Kościoła katolickiego w poszczególnych państwach raz podaje liczbę diakonów stałych, raz — nie. Czytelnik tego dzieła może dojść do interesującego spostrzeżenia. W tomach wcześniejszych podawano liczbę diakonów stałych, w późniejszych — nie. Pomijanie liczby diakonów w czasie, kiedy ich posługa
okazała się znaczącą w Kościele partykularnym (i powszechnym też), nie było słuszną decyzją autorów
haseł oraz Rady Naukowej (w tym Konsultantów) i Zespołu redakcyjnego Encyklopedii. Brak danych
o liczbie diakonów stałych m.in. w hasłach: Z. KRZYSZOWSKI, Stany Zjednoczone. II. Kościół katolicki,
EK 18, Lublin 2013, k. 816; J. SZYMAŃSKI, Szwajcaria. I. Kościół katolicki, EK 19, Lublin 2013, k. 171;
Z. ZIELIŃSKI, Włochy, EK 20, Lublin 2014, k. 776. Godne „pochwały” jest natomiast podawanie statystyki diakonów stałych we wcześniejszych tomach tejże Encyklopedii, m.in. w hasłach: B. KUMOR, Francja.
VI. Statystyka, EK 5, Lublin 1989, k. 627; P. JANOWSKI, S.J. KOZA, Niemcy. VI. Statystyka, EK 13, Lublin
2009, k. 1098.
3
Oprac. mg/mg, Annuario Pontifico 2013, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/statystyka_
2013.html#.
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W 2001 r. było ich na tych kontynentach ok. 9000, natomiast w 2011 r. — ok. 14 000
(wzrost wynosił 43%). W 2001 r. w Ameryce było 19 100 diakonów, a w 2011 r. —
już ponad 26 0004.
* * *
Dane statystyczne „zostawione sobie” niewiele mówią. Należałoby statystykę
interpretować na tle ogólnej sytuacji Kościoła na danym kontynencie, a następnie
w danym państwie (kraju).
4

Tamże.
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JANUSZ MARIAŃSKI, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności.
Analiza socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 230
Problem postawiony w książce ks. prof. Janusza Mariańskiego, wybitnego socjologa religii, socjologa moralności i znawcy katolickiej nauki społecznej, sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania: Czy Polacy są wierzący, w co
wierzą i jak mocno wierzą? oraz: W co wierzą ci, którzy odrzucili wiarę religijną1.
Ciąg dalszy tytułu wskazuje na kontekst historyczno-kulturowy aktu wiary: „w niestabilnej nowoczesności”, tzn. w takiej rzeczywistości, w której istnieje „wiara bez
przynależności” lub, jak w krajach skandynawskich, „przynależność bez wiary”,
w świecie, w którym ma miejsce tzw. „religia zastępcza”, gdy aktywna mniejszość
religijna działa w społeczeństwie jakby w imieniu grupy większościowej, już niewierzącej, „uważającej przynależność kościelną za element swojej tożsamości religijnej, nawet wtedy, gdy praktyki religijne i wierzenia ortodoksyjne są na bardzo
niskim poziomie”2. Jeśli chodzi o Polaków, to wśród wartości życia codziennego
wiara religijna nie jest wysoko oceniana. Wyniki badań CBOS z lutego 2013 r.
wykazały, że wśród szesnastu ocenianych wartości „wiara religijna” (25,8%) jako
wartość znalazła się na ósmym miejscu. Wyprzedziło ją: szczęście rodzinne (77,6%),
zachowanie dobrego zdrowia (57,9%), spokój (46,7%), uczciwe życie (46,0%),
szacunek innych ludzi (42,4%), grono przyjaciół (42,2%) (s. 19–20). Do tego dochodzi jeszcze negatywne oddziaływanie Unii Europejskiej na kondycję religijną
i moralną Polaków: „Według niektórych obserwatorów życia współczesnego już
dzisiaj Unia Europejska narzuca swoim członkom relatywizm moralny, laicyzm
i indyferentyzm religijny. Eurosekularyzm jest dobrym towarem eksportowym.
W epoce nowoczesności zanika powoli potrzeba transcendentalnego uzasadnienia
ładu moralnego” (s. 21).
W ramach uwag wstępnych pozostaje jeszcze do wyjaśnienia para pojęć: „wiara” i „wierzenia”. Oczywiście, ma prawo obywatelstwa pytanie: Co ma socjolog
do religijności w ogóle, a do aktu wiary w szczególności? Odpowiedź zawiera się
1

Na niniejszą publikację składa się Spis treści w języku polskim i angielskim (s. 5–8), Wykaz skrótów
(s. 9), Wprowadzenie, którego autorem jest bp prof. dr hab. K. Ryczan (s. 11–13), pięć rozdziałów (I: Pojęcie wiary i wierzeń religijnych – analiza socjologiczna, s. 25–58; II: Globalne postawy Polaków wobec
wiary, s. 59–89; III: Postawy Polaków wobec dogmatów wiary, s. 91–125; IV: Synkretyzm religijny w społeczeństwie polskim, s. 127–168; V: Sekty i nowe ruchy religijne w społeczeństwie polskim, s. 169–192),
Zakończenie (s. 193–203), bogata Bibliografia (s. 205–228), Nota bibliograficzna (s. 228) oraz Streszczenie w jęz. angielskim (s. 229–230).
2
G. DAVIE, Socjologia religii, tłum. R. Babińska, Kraków 2010, s. 197–202 — cyt. za: J. MARIAŃSKI,
Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna, Lublin 2014, s. 15–16.
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w stwierdzeniu, że „zjawiska i procesy religijne mają określoną oraz konkretną lokalizację przestrzenną i czasową, a jako takie mogą być przedmiotem badań socjologii” (s. 25). Nawet tak wydawałoby się odległe, jak „wiara” i „wierzenia”. W całościowym socjologicznym modelu badania religijności, a zwłaszcza tzw. kultury
religijnej, wymienia się parametr intelektualny (poznawczy) i wierzeniowy (ideologiczny). Obydwa dotyczą wartości, wierzeń i symboli religijnych, z tym, że w parametrze intelektualnym bada się wiedzę religijną, a w parametrze wierzeniowym —
opinie, poglądy i przekonania religijne. Obydwa parametry składają się na świadomość
religijną (s. 26).
Socjologowie wyróżniają wiarę i wierzenia. „Wiara” w ujęciu socjologicznym
to pozytywna relacja osoby do rzeczywistości pozaempirycznej, opartej na doświadczeniu subiektywnym. W religiach zinstytucjonalizowanych (np. w katolicyzmie)
„wierzenia” podlegają instytucjonalnym regulacjom w postaci dogmatów wiary
i w takim sensie znajdują one konkretną odpowiedź (nie zawsze odpowiednią)
w wiedzy i wierzeniach katolików. „Wierzenia” odnoszą się do zespołu wartości
i prawd religijnych, stanowiących podpowiedź na potrzeby poznawcze osoby ludzkiej i nadające sens jej życiu (s. 31). „Wierzenia religijne” odnoszą się do „akceptacji prawd wiary, zarówno tych teoretycznych, jak i konkretnych (praktycznych),
które wywierają wpływ na życie codzienne ludzi wierzących”. To wyróżnienie wiąże się z następującą prawidłowością, która ma znaczenie w wyjaśnianiu procesu
selektywności postaw religijnych: „Im bardziej prawda wiary jest teoretyczna, tym
częściej jest akceptowana, a im bardziej praktyczna, tym częściej jest odrzucana”
(s. 31).
Zatrzymajmy się na pewnych węzłowych zagadnieniach tej książki: (1) globalnej
postawie Polaków wobec wiary; (2) postawie Polaków wobec dogmatów wiary;
(3) synkretyzmu i relatywizmu religijnego Polaków3.
1. Fakty zebrane w tej pracy przemawiają same za siebie: 91,1% badanych według
sondażu z marca 2011 r. przyznawało się do wyznania katolickiego, ale już z całej
zbiorowości 39,2% deklarowało, że są wierzący i stosują się do wskazań Kościoła,
natomiast 52,0%, że „są wierzącymi na swój sposób”. Co to znaczy? Dla ks. Mariańskiego właśnie ta grupa katolików — selektywnych, wybiórczych, nominalnych,
niekonsekwentnych, letnich, „na pół etatu”, czy jak ich inaczej nazwać — to kategoria osób, w której oficjalny model religii nie jest traktowany dosłownie i jest
raczej pewną formą retoryki, jest środowiskiem szczególnej troski: „Około połowa
badanych Polaków do pewnego stopnia pozostaje w dysonansie do doktryny dogmatycznej Kościoła” (s. 104), a dwie piąte „podkreśla pewną niezależność wobec
Kościoła i własną autonomię w sprawach wiary; wiara religijna «na swój sposób»
3

Pomijamy szersze przedstawienie pojęcia wiary i wierzeń religijnych (rozdz. I) oraz tzw. nowych
ruchów religijnych (rozdział V). Ujęcie tego problemu jest tu tylko zaznaczone.

RECENZJE

83

i brak zaufania do Kościoła (sieć negatywnego kapitału społecznego) przejawiają
się wyraźnie w środowiskach młodzieżowych, chociaż ich zasięg jest rudny do precyzyjnego ustalenia” (s. 120).
Jakich mamy zatem katolików? Ks. prof. Władysław Piwowarski wskazywał
na katolików tradycyjnych, pogłębionych i selektywnych. Bp prof. Kazimierz Ryczan wskazuje na katolików o pogłębionej religijności, selektywno-wybiórczej
i obojętnych. Prof. Urszula Swadźba na podstawie badań trzech środowisk śląskich
wymienia katolików o religijności tradycyjnej, selektywnie tradycyjnej, okazjonalnej i iluzorycznej (s. 120–122).
2. Jedną z kwestii podstawowych jest funkcjonowanie wierzeń religijnych, pojmowanych jako przyjęcie dogmatów wiary. We współczesnym świecie mamy do czynienia z ujawnieniem się daleko idącego pluralizmu oraz tendencji do permisywizmu
i relatywizmu religijnego. Jeśli chodzi o stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego,
to „artykuły wiary, które tworzą Credo Kościoła, są gwarancją tożsamości katolika
w jego powołaniu. Nie może on bezpiecznie przeżywać swojej wiary bez odniesienia się do podstawowych twierdzeń wyznawanej religii” (s. 96). Wiadomo, że
w społeczeństwie pluralistycznym tracą na wartości struktury wiarygodności, które
w społeczeństwie tradycyjnym zapewniały powszechną aprobatę prawd wiary. Zyskują na znaczeniu subiektywne i indywidualistyczne interpretacje prawd wiary, co
prowadzi nie tylko do powstawania wątpliwości religijnych, lecz także do otwartego
sprzeciwu wobec nauczania Kościoła: „Wielu katolików wybiera [postawa selektywna] z depozytu wiary to, co im odpowiada z subiektywnego punktu widzenia.
Stają się oni podobni do klientów supermarketów czy uczestników szwedzkiego
stołu, wybierając różne produkty według własnych potrzeb i gustów” (s. 100).
Z badania CBOS-u wynika (marzec 2013 r.), że około połowa Polaków deklaruje wiarę „na swój sposób”, a przynajmniej do pewnego stopnia pozostaje w dysonansie do doktryny Kościoła katolickiego (s. 104). Według zbiorczego wskaźnika
ortodoksyjności, powstałego z zsumowania odpowiedzi na pytania dotyczące wiary
w Boga, w życie pozagrobowe, nieśmiertelność duszy, sąd ostateczny, zmartwychwstanie zmarłych, grzech pierworodny, niebo i piekło, co trzeci dorosły Polak cechował się niezachwianym zaufaniem do wszystkich ocenianych prawd wiary (35,2%),
co czwarty wierzył w sześć spośród tych dogmatów wiary (26,6%) i co czwarty
wierzył od jednej do pięciu prawd wiary (26,1%). Co ósmy badany nie wierzył
w żadną z wymienionych prawd wiary (12,0%) (s. 106).
3. W czasach współczesnych, jeśli chodzi o prawdę (słynne: „co to jest prawda?”),
mamy do czynienia z upowszechnieniem się różnych form agnostycyzmu, relatywizmu, sceptycyzmu i synkretyzmu religijnego. Ojciec Święty Benedykt XVI „podkreślił, że indywidualizm i relatywizm, które opanowały mentalność wielu ludzi
współczesnych, dotknęły także ludzi wierzących. Wiara jest często przeżywana
w sposób bierny i prywatny, kwestionuje się wychowanie do wiary oraz aprobuje
rozdźwięk pomiędzy życiem i wiarą” (s. 128).
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S y n k r e t y z m r e l i g i j n y polega na łączeniu w jedną całość różnych,
często sprzecznych ze sobą, poglądów religijnych, filozoficznych czy innych prądów ideowych. W wielu wypadkach trudno jest stwierdzić, jaką religię dana osoba
praktykuje; często mamy do czynienia z monstrum o charakterze koktajlowym.
W socjologii „tworzące się synkretyczne formy religijności”, pochodzące z wielu
źródeł, określa się jako „religijne bricolage, religijny patchwork. Na poziomie świadomości zbiorowej synkretyzm religijny przybiera zróżnicowane formy permisywizmu i relatywizmu religijnego” (s. 135). Do tego dochodzi wiara w reinkarnację,
którą często deklarują Polacy. Idea reinkarnacji nie jest do pogodzenia z dogmatem
zmartwychwstania (s. 153–154). Z wyniku sondażu CBOS z 2012 r. dowiadujemy
się, że 8% dorosłych Polaków zdecydowanie wierzyło w reinkarnację, czyli wędrówkę dusz, 21% raczej wierzyło, 31% raczej nie wierzyło, 23% zdecydowanie nie
wierzyło, 17% nie miało zdania (s. 154). Młodzież maturalna w Poznaniu w 2012 r.
w 18,7% deklarowała wiarę w reinkarnację, w 49,1% nie wierzyła i w 32,2% nie
miała zdania w tej sprawie (s. 155).
R e l a t y w i z m r e l i g i j n y to pogląd, w którym przyznaje się odmiennym opiniom i przekonaniom religijnym równy stopień prawdy. Chrześcijaństwo
w ujęciu tej opinii jest tylko jedną z dróg do zbawienia: „Relatywizm religijny oznacza, że w świadomości ludzi wszystkie religie są sobie równe i uzupełniają się
nawzajem, a każdy wyznawca może brać z nich to, co chce i kiedy chce” (s. 159).
Mamy tu do czynienia ze swoistą kolaboracją synkretyzmu i relatywizmu religijnego.
„Upowszechnia się przekonanie, że wszystkie religie poruszają się jakby w mroku
i że wszystkie ich twierdzenia są symbolami tego, co jest całkowicie niepoznawalne”
(s. 159).
Sondaż CBOS z września 2011 r. wykazał, że większość Polaków docenia wszystkie religie i nie wyraża tendencji do przyznawania własnej religii [!] wyjątkowego
miejsca: „W całej zbiorowości dorosłych Polaków 26,6% badanych zdecydowanie
podzielało pogląd, że wszystkie religie prowadzą człowieka do tego samego celu,
39,3%, że raczej tak, 15,9%, że raczej nie, 9,4%, zdecydowanie nie, 8,1% nie miało zdania, 0,7% odmówiło odpowiedzi. Twierdzenie, że «Bóg czczony w różnych
religiach, niezależnie od tego, jak go nazwiemy — Jahwe, Allach, Jezus itp. — tak
naprawdę, to ten sam Bóg» akceptowało odpowiednio: 33,8%, 35,6%, 10,2%, 8,4%,
10,5%, 1,5%; twierdzenie: «każda religia jest tak samo dobra, jeśli tylko pomaga
człowiekowi jak najlepiej przeżyć życie — odpowiednio: 48,4%, 37,4%, 5,4%,
3,4%, 4,6%, 0,8%»” (s. 161).
W przekonaniu ks. prof. Mariańskiego wyniki te (choć nie w pełni konkluzywne) „wskazują, do jakiego stopnia świadomość religijna Polaków zmierza ku relatywizacji roszczeń Kościoła katolickiego do absolutnej słuszności i prawdziwości”
(s. 163).
* * *
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Jest to jedno z najbardziej wstrząsających wyznań ks. Mariańskiego, które pojawia się właśnie tu, w tej książce: „Kwestionowanie lub negacja określonych treści
wiary, będące kiedyś domeną systemów ideologicznych wrogich chrześcijaństwu,
staje się dzisiaj po części udziałem samych chrześcijan, podejmujących te problemy
niejako na własny rachunek. W warunkach współczesnych postawy wierzeniowe
nie są dostatecznie spójne ani wyraźnie skrystalizowane. Badania socjologiczne
dowodzą, że w społeczeństwie polskim w warunkach przemian społeczno-politycznych i społeczno-kulturowych poszerzają się kręgi osób reprezentujących niepełny
konsens wiary (postawy ambiwalentne i heterodoksyjne)”. Nie byłby jednak „człowiekiem nadziei”, gdy pisze dalej: „Równocześnie, w innych kręgach społeczeństwa, dokonuje się proces pogłębiania religijności” (s. 119).
Marek Marczewski

WYDARZENIA

Diakon 11 (2014), s. 89–93

Rekolekcje formacyjno-wakacyjne
dla stałych diakonów i ich rodzin
(Głuchołazy — „Skowronek”, 3–6 lipca 2014 r.)

To pierwszy tego rodzaju zamysł w historii diakonatu stałego w Polsce: umiejętnie połączona forma wakacyjnego wypoczynku rodziny diakona stałego z formacją permanentną. Inicjatywę podjęli duszpasterze diecezji opolskiej: ks. prof. dr hab.
Helmut Jan Sobeczko, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego UO i redaktor
czasopisma „Diakon”, oraz ks. bp dr hab. Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej, opiekun duchowy i formator opolskich diakonów stałych, a także
pracownik naukowy Wydziału Teologicznego UO. Wraz z diakonami stałymi diecezji opolskiej (dwóch) w rekolekcjach brali udział diakoni stali z Torunia (dwóch)
oraz dopuszczeni do grona przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu
z diecezji opolskiej (dwóch), gliwickiej (jeden) i katolickiej (jeden).
Dwaj pierwsi polscy stali diakoni zostali wyświęceni w czerwcu 2008 r.: 6 czerwca dla Torunia (dk. Tomasz Chmielewski), 8 czerwca dla Pelplina (dk. Zbigniew
Machnikowski)1. Do 2014 r. włącznie zostało wyświęconych 11 stałych diakonów
(1 dla diecezji ełckiej, 1 dla diecezji gliwickiej, 1 dla diecezji katowickiej, 3 dla diecezji opolskiej, 1 dla diecezji pelplińskiej, 2 dla diecezji toruńskiej, 2 dla diecezji
warszawskiej). Formowanie i wyświęcenie diakonów stałych dokonuje się na podstawie wypracowanych zasad prawno-duszpasterskich Kościoła. Według kan. 236
KPK Konferencje Biskupów „powołane są do wydawania odpowiednich przepisów, tak by kandydaci do diakonatu stałego zarówno młodzi, jak i starsi wiekiem
mężczyźni, celibatariusze lub żonaci, «byli formowani do prowadzenia życia ewangelicznego, oraz przygotowani do właściwego wykonywania obowiązków związanych
w tym święceniem»”2. Wiadomo, że w niektórych diecezjach polskich są podejmowane inicjatywy formowania diakonów stałych, ale nie są podawane do publicznej
wiadomości (np. w diecezji ełckiej).
Zaproponowana przez ks. prof. Sobeczkę i ks. bpa Pierskałę szczególna i umiejętna forma ludzkiej, duchowej, wspólnotowej, intelektualnej i duszpasterskiej „całkowitej formacji” diakonów stałych i ich rodzin okazała się przedsięwzięciem ze
wszech miar udanym. Porządek dnia wyznaczała liturgia godzin oraz Eucharystia,
1
M. MARCZEWSKI, Der ständige Diakonat in Polen nach 2008, „Diaconia Christi” 44 (2009), z. 1/2,
s. 78–85.
2
KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ, Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych, art. 13,
w: R. SELEJDAK (red.), Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia, Częstochowa 2004, s. 111.
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którym przewodniczył bp Pierskała. W liturgiczną celebrację byli zaangażowani
diakoni, ich żony oraz dzieci. Ks. prof. Sobeczko, jako wybitny i oddany liturgista,
dbał o odpowiednie przygotowanie liturgii, organizację wykładów i — wraz z ks.
bp. Pierskałą — zabiegał, by pobyt w ośrodku opolskiej Caritas stał się czasem niezwykle życzliwych kontaktów, spontanicznej radości i wakacyjnego odpoczynku.
Został np. zorganizowany wyjazd do malowniczo położonego w czeskich Sudetach
maryjnego sanktuarium Panna Maria Pomocná (Zlaté Hory). Dzięki uprzejmości
ks. Sobeczki mogliśmy z żoną (już poza czasem rekolekcji) zwiedzić Górę Świętej
Anny oraz klasztor w Prudniku, gdzie był przetrzymywany ks. Prymas Stefan Wyszyński. Za ten fakt ujmującej gościnności serdecznie mu dziękuję.
Intelektualny namysł, poza świadectwem autora niniejszego sprawozdania (Zanim wprowadzono stały diakonat w Polsce), był skoncentrowany wokół adhortacji
Ojca Świętego Franciszka Evangelii gaudium. W jej metodologię, język i wiodące
tematy wprowadził ks. bp R. Pierskała (Ogólne założenia adhortacji). W ten sposób
przygotował słuchaczy, uprzedzając zagadnienia, które zostaną podjęte, i przysposabiając do umiejętnego odbioru treści. Język i sposób przedstawienia zagadnień
w dokumencie papieskim jest specyficzny, analityczny. Nie tylko te sprawy są nowe,
ale też sposób przekazu i podkreślenie wagi prawd orędzia ewangelicznego. Papież,
wskazując na sposób komunikowania orędzia chrześcijańskiego, w kontekście współczesnego przeobrażenia misyjnego Kościoła, postuluje, by nauczanie, m.in. moralne,
było skoncentrowane na tym, co istotne. Ks. dr hab. Konrad Glombik (Kierownik
Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego UO) w swym
referacie (Przeobrażenia Kościoła i przekaz chrześcijańskiego orędzia moralnego)
zwrócił uwagę na charakterystyczne znamiona tego przekazu: „hierarchię prawd”,
która winna zachować odpowiednie proporcje, oraz częstotliwości poruszania niektórych zagadnień i stawiania właściwych akcentów, następnie na „wierność przekonaniom”, które stoi w opozycji do panującego powszechnie w zachowaniach
moralnych relatywizmu, współczesnej formy deformacji etycznej, „dialog”, którego
zaprzeczeniem jest przepowiadanie czysto moralizujące, oraz „towarzyszenie procesom wzrostu”, tzn. wyzbyte z legalizmu i minimalizmu przyjęcie i życie ewangelicznym orędziem. Kolejny problem, podkreślony w ramach analizy encykliki,
to zagadnienie wiarygodności współczesnego Kościoła. Przedstawił je ks. dr Arnold
Drechsler — dyrektor Caritas diecezji opolskiej, w referacie Uprzywilejowane miejsce ubogich. Kościół wiarygodny to Kościół pozbawiony ducha świata, „ubogi”,
uznający za swe największe bogactwo naukę Chrystusa, który przyjął postać sługi
(por. Flp 2,5-11). W tej konstatacji zauważył prelegent kontynuację orędzia, które
po Ojcu Świętym Benedykcie XVI przejął jego następca — Franciszek: „Każdy
chrześcijanin oraz każda wspólnota powołani są, by być Bożymi narzędziami wyzwolenia i promocji ubogich w celu pełnej integracji społecznej” (Evangelii gaudium
187). Warto w tym miejscu zauważyć, że apostolskie przesłanie o ewangelizacji
i wyzwoleniu współgra na gruncie polskim z teologiczną myślą sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego (1921–1987) o ewangelizacji, teologii wyzwolenia i Nowym Człowieku.

WYDARZENIA

91

Refleksję nad encykliką zakończyło wystąpienie ks. prof. Helmuta J. Sobeczki
Głoszenie Ewangelii i homilia. Wybitny i zasłużony liturgista, kierownik Studium
Formacyjnego dla Diakonów Stałych w Opolu, skupił się nie tyle na praktycznych
wskazaniach dotyczących głoszenia, ile na teologii słowa Bożego, jego sakramentalnym charakterze, na wierze przeżywanej podczas eucharystycznej celebracji.
Wiara przeżywana to przede wszystkim życie chrześcijańskie, wezwanie ze strony
Słowa do życia zgodnego z wyznawaną wiarą, realizowanego poprzez zachowywanie Bożych przykazań i wiodącego ku życiu w sposób zgodny z Ewangelią (por.
Flp 1,27).
* * *
Gospodarzami rekolekcji formacyjno-wakacyjnych, prócz ks. bpa Rudolfa Pierskały i ks. prof. Helmuta J. Sobeczki, byli diakoni stali diecezji opolskiej. Ich życiorysy i świadectwa dążenia za Chrystusem ubogim i sługą zostały opublikowane
w ostatnim numerze „Diakona” — rocznika Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego3. Periodyk ten jest poświęcony promocji diakonatu stałego w Polsce. Ukazuje się od 2003 r. Autor tej
relacji, który uczestniczył w spotkaniu formacyjno-wypoczynkowym diakonów
stałych, w swym wystąpieniu poświęconym promocji i wprowadzeniu diakonatu
stałego w Polsce (1972–2004) powiedział, że podczas długiego okresu przygotowania do przyjęcia daru diakonatu stałego przez Kościół w Polsce wbrew nadziei
wierzył nadziei. Obecnie — stojąc pośrodku wyświęconych już diakonów — czuje
się jak Mojżesz, któremu nie było dane wejść do Ziemi Obiecanej (por. Pwt 32,5052; 34).
Marek Marczewski

Święcenia nowego diakona stałego dla archidiecezji warszawskiej
(Góra Kalwarii, 29 czerwca 2014 r.)

Dla archidiecezji warszawskiej został wyświęcony nowy diakon, Piotr Maciejewski. Święceń udzielił ks. bp Józef Górzyński w kościele parafialnym w Górze
Kalwarii w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2014 r.
Oto refleksje nowo wyświęconego diakona.

3

Pierwsi diakoni stali w diecezji opolskiej i katowickiej. Wspomnienia i wypowiedzi, „Diakon” 9/10
(2012/2013), s. 81–93; R. SYGA, Święcenia pierwszych diakonów stałych w diecezji opolskiej, tamże,
s. 111–114; A. KARKOSZ, Święcenia pierwszego diakona stałego w archidiecezji katowickiej. Katowice,
24 października 2013 r., tamże, s. 115–117.
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Urodziłem się 27 sierpnia 1963 r. w Łodzi. Obecnie razem z żoną, Beatą, i czwórka dzieci (trzech synów i córka) mieszkamy w Kątach na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, w której posługują księża marianie.
Kocham Boga i Kościół, któremu służę. Brzmi to może wzniośle, ale nadaje
sens mojemu posługiwaniu. Od wielu lat służę przy ołtarzu, choć ministrantem zostałem mając 17 lat. O tego czasu odebrałem solidną formację w Ruchu Światło–
Życie. To były pierwsze doświadczenia modlitwy Słowem, namiotu spotkania,
wspólnoty wierzących. Pomagałem w parafii rodzinnej służąc w tzw. „kółku charytatywnym”. To były moje pierwsze doświadczenie służby potrzebującym. Myślę,
że to wszystko było ważne dla kształtowania wiary, postaw życiowych, podejmowania ważnych decyzji.
Z wykształcenia jestem psychologiem. Obecnie pracuję jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Pracuję też z pacjentami w terapii indywidualnej i w terapii par. Kilka lat temu podjąłem studia teologiczne. Myślałem,
że pomogą mi w jeszcze lepszym zrozumieniu człowieka, któremu służyłem. Niestety, ze względu na sytuację życiową musiałem przerwać studia teologiczne. Nie
potrafię dokładnie określić kiedy i w jakich okolicznościach pojawił się pomysł
diakonatu. Pamiętam tylko, że od pewnego momentu wiedziałem, że to może być
moja droga służby w Kościele i warto spróbować. Pierwsze spotkanie i rozmowę
w tej sprawie przeprowadził ze mną ks. dr Józef Górzyński, wtedy jeszcze proboszcz
jednej z warszawskich parafii i odpowiedzialny za formację służby liturgicznej w archidiecezji warszawskiej. Podpowiedział mi, bym się modlił, był cierpliwy i z pokorą przyjmował wszystkie doświadczenie, które spotkam na drodze do diakonatu.
Wkrótce rozpoczynał się kurs dla przyszłych szafarzy Komunii św. Ks. Górczyński
podpowiedział mi, że ta posługa mogłaby być dla mnie swoistym papierkiem lakmusowym powołania do służby w diakonacie. Posługa szafarza utwierdziła mnie
na drodze do diakonatu. Razem z ks. proboszczem, Henrykiem Kulikiem MIC udaliśmy się do ks. kard. Kazimierza Nycza i przedstawiliśmy naszą prośbę. Otrzymałem zgodę. Wyznaczeni zostali kapłani odpowiedzialni za indywidualne przygotowanie mnie do święceń diakonatu. Oczywiście nie obyło się bez trudności po drodze.
Cieszyłem się, że były. To utwierdzało mnie, że to nie tylko mój pomysł, ale Boża
sprawa. Kandydaturę do diakonatu rozpocząłem 15 września 2013 r. Już w trakcie
kandydatury uzyskałem tytuł magistra teologii. Święcenia diakonatu odbyły się
29 czerwca 2014 r. Uroczystość miała miejsce na Mszy św. o godzinie 12.45 odprawionej w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP
w Górze Kalwarii. Święceń kandydatowi udzielił ks. bp Józef Górzyński. W homilii
nawiązał przedstawił istotę powołania diakońskiego, zachęcił wszystkich obecnych
do otwartości na posługę diakonatu i poprosił o modlitwę w mojej intencji i rodziny.
Mszę św. koncelebrowali kapłani biorący udział w mojej formacji, księża marianie, a uczestniczyła najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi i bardzo liczna grupa
parafian. Po Mszy św. podziękowałem Bogu za dar powołania, księdzu biskupowi
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za udzielenie święceń, księdzu proboszczowi za życzliwość i kierowanie przygotowaniem oraz żonie za jej miłość, zgodę na diakonat, obecność. Po uroczystościach
ksiądz proboszcz w moim imieniu zaprosił gości na poczęstunek do refektarza
klasztornego.
dk. Piotr Maciejewski

Posługa akolitatu kandydatów do diakonatu stałego
(Szczecin, 1 grudnia 2013 r.)

W niedzielny wieczór w seminaryjnej kaplicy odbyła się uroczystość udzielenia akolitatu trzem kandydatom do diakonatu stałego. Mszy przewodniczył jak
i udzielił posługi abp Andrzej Dzięga.
Diakonat stały to nowość w naszej archidiecezji, chodź w Polsce spotyka się
już takich mężczyzn o uregulowanym życiu, żonatych i posiadających dzieci, którzy
chcieli w swoim życiu służyć Kościołowi w szczególny sposób, wstępując w stan
duchowieństwa, prowadząc przy tym życie rodzinne.
Do tych funkcji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości Kościoła nad
Odrą i Bałtykiem nawiązywał w swej homilii ks. Arcybiskup, życząc trzem aspirantom do diakonatu stałego, którzy po okresie trzyletniej formacji duchowo-intelektualnej otrzymali posługę akolitatu, wiele radości w sprawowaniu swej nowej
posługi. Dziękował specjalnie małżonkom, które wyraziły zgodę na pełnienie tych
funkcji przez swoich mężów, oraz obiecywał szczególne Boże łaski z nimi związane.
Po skończonej Eucharystii spożyliśmy z rodzinami akolitów wieczerzę w seminaryjnym refektarzu. Szczęść im Boże!
Al. Krzysztof Lipiński

Zaproszenie na rekolekcje dla stałych diakonów
W dniach 2–5 lipca 2015 r. w miejscowości Przysiek k. Torunia, odbędą
się rekolekcje dla stałych diakonów. Zapraszamy także na nie rodziny stałych diakonów, kandydatów przygotowujących się do przyjęcia święceń
oraz wszystkich zainteresowanych dziełem stałego diakonatu w Polsce.
Rekolekcje odbędą się w Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej
Adres:
Przysiek 75
87-100 Zławieś Wielka
Początek rekolekcji: czwartek, 2 lipca, godz. 17.00
Zakończenie:
niedziela, 5 lipca, ok. godz. 13.00
Koszt:

300 zł od osoby

Termin zgłaszania uczestnictwa: do 10 czerwca 2015 r.
Adres elektroniczny zgłoszeń:
Zgłoszenia telefoniczne:

wr@umk.pl
602 499 185
Dk. Waldemar Rozynkowski
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