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OD REDAKCJI

W światowym środowisku diakonów stałych ważnym wydarzeniem były ob-
chody 50-lecia powstania Międzynarodowego Centrum Diakonatu (IDZ — Inter-
nationales Diakonatszentrum; IDC — International Diaconate Centre), które od-
były się w Rzymie i Asyżu w dniach 21–25 października 2015 r. Jubileuszowe
obchody miały przede wszystkim na celu podziękowanie za przywrócenie przez
II Sobór Watykański diakonatu stałego (1965). Zgromadziły one około 600 uczest-
ników z 40 krajów. Z Polski udział wzięły dwie osoby: ks. dr Mateusz Potoczny
(adiunkt z Uniwersytetu Opolskiego) oraz diakon Rudolf Wilczek (diecezja opol-
ska), którego sprawozdanie publikujemy również w niniejszym numerze. Zamieś-
ciliśmy także ważne słowa pozdrowienia papieża Franciszka do uczestników ob-
chodów jubileuszowych.

Międzynarodowe Centrum Diakonatu, oprócz organizowanych zjazdów i kon-
ferencji formacyjnych, wydaje również czasopismo „Diaconia Christi” (półrocz-
nik) w wersji niemieckiej, angielskiej i hiszpańskiej. Nasza Redakcja „Diakona”
nawiązała kontakt i wymianę z tym czasopismem. Publikujemy tłumaczenie jed-
nego artykułu z ostatniego numeru (Diakonat w świetle listów Pawłowych, o. José
G. Mesa Angulo OP).

Zamieszczamy również kilka innych opracowań polskich autorów, m.in. prof.
Marka Marczewskiego (O posłudze diakona w Ruchu Światło Życie i w ujęciu ks.
Blachnickiego oraz ks. prof. Erwina Matei (Sakrament małżeństwa w posłudze dia-
kona stałego), a także kilka publikacji diakona Waldemara Rozynkowskiego (O do-
świadczeniach i wyzwaniach w posłudze diakona stałego w Polsce oraz O najstar-
szych przejawach kultu św. Wawrzyńca w Polsce).

Do dalszej dyskusji zamieściliśmy również wyjaśnienia dotyczące stosowania
tytułu grzecznościowego „ksiądz” i stroju diakona stałego w liturgii i poza liturgią.
Tekst ten jest również pokłosiem dyskusji uczestników ogólnopolskich rekolekcji
zamkniętych dla stałych diakonów i ich małżonek, jakie miały miejsce w Przysieku
k. Torunia w dniach od 2 do 5 lipca 2015 r.

Rok 2015 zaowocował również święceniami kolejnych nowych diakonów sta-
łych — publikujemy niektóre ich wypowiedzi i zdjęcia.





MATERIAŁY I OPRACOWANIA
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PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA
DO UCZESTNIKÓW OBCHODÓW JUBILEUSZU

50-LECIA PRZYWRÓCENIA DIAKONATU STAŁEGO

Drodzy Bracia w diakonacie,
drodzy Bracia w prezbiteracie i episkopacie,
drogie Żony diakonów,
drodzy Uczestnicy spotkania jubileuszowego Międzynarodowego Centrum Diakonatu,
przesyłam Wam gorące pozdrowienia i gratuluję z okazji jubileuszu 50-lecia przy-
wrócenia diakonatu stałego przez Sobór Watykański II, który obchodzicie w tych
dniach razem z 600 uczestnikami z 35 krajów.

Kiedy kardynał Oswald Gracias powiedział mi w imieniu Waszego prezydenta
Klausa Kießlinga, że jesteście zainteresowani spotkaniem ze mną, zgodziłem się
od razu — pełen oczekiwania — aby Was przyjąć. Jednak w tej chwili muszę
poświęcić całą uwagę pracom synodalnym, dlatego też osobiste spotkanie w czasie
Waszych uroczystości okazało się niemożliwe. Żałuję tego bardzo i mam nadzieję,
że nadarzy się jeszcze ku temu inna okazja. 

Odnosząc się do pierwszej Międzynarodowej Konferencji Roboczej na temat
diakonatu stałego, papież Paweł VI, 25 października 1965 r., powiedział: „z pewnoś-
cią Sobór postąpił zgodnie z opatrznościową inspiracją Ducha Świętego, kiedy to
zdecydował przywrócić pierwotną posługę diakonatu w służbie dla Ludu Bożego”. 

Z tym samym przekonaniem proszę Was, nie słabnijcie w Waszym zaangażo-
waniu w diakonacie Kościoła powszechnego i w świecie solidarności. Jesteście
ambasadorami Jezusa Chrystusa, który odrzucił wszystko związane z władzą i wy-
wrócił do góry nogami zwykłe ludzkie hierarchie wartości, jak czyni każdy, kto
służy. Jesteście ambasadorami naszego wcielonego Boga, który pokazał solidarność
aż do śmierci i ponad nią. Jesteście powołani, aby towarzyszyć innym ludziom w ich
drodze do pełnego człowieczęństwa, w solidarności, gdziekolwiek na świecie.

Dziękuję Wam z głębi serca za to zaangażowanie. Równocześnie proszę
Was o modlitewne towarzyszenie mnie i mojej posłudze. Ja również obiecuję
zanieść Wasze troski Panu i serdecznie udzielam Wam mojego Apostolskiego
Błogosławieństwa.

Z Watykanu, 20 października 2015 roku Franciszek
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PAPIEŻ FRANCISZEK

HOMILIA DO DIAKONÓW STAŁYCH 
Z OKAZJI JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

 (Watykan, 29 maja 2016 r.)

„Sługa Chrystusa” (Ga 1,10). Usłyszeliśmy to wyrażenie, którym św. Paweł
apostoł określa siebie pisząc do Galatów. Na początku listu przedstawiał siebie
jako „apostoł” z woli Pana Jezusa (por. Ga 1,1). Te dwa terminy, apostoł i sługa,
łączą się ze sobą i nigdy nie mogą być oddzielone. Są jak dwie strony tego samego
medalu: ten, kto głosi Jezusa, jest powołany do służby, a ten, kto służy, głosi też
Jezusa.

Pan ukazał to nam jako pierwszy: On, Słowo Ojca, On, który przyniósł nam rados-
ną nowinę (por. Iz 61,1), On, który sam w sobie jest dobrą nowiną (por. Łk 4,18),
stał się naszym sługą (Flp 2,7), „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć”
(Mk 10,45). „On stał się diakonem wszystkich”, napisał Ojciec Kościoła1. Diakoni,
podobnie jak On, są też wezwani, by stać się głosicielami „pełnymi miłosierdzia, gor-
liwymi, podążającymi zgodnie z miłością Pana, który stał się sługą wszystkich”2.
Uczeń Jezusa nie może iść inną drogą, niż droga Mistrza, ale jeśli chce głosić, mu-
si Go naśladować, tak jak to uczynił św. Paweł: dążyć, by stawać się sługą. Innymi
słowy, jeśli ewangelizacja jest zadaniem powierzonym każdemu chrześcijaninowi
w sakramencie chrztu św., to służba jest stylem, jakim należy przeżywać misję, je-
dynym sposobem bycia uczniem Jezusa. Jego świadkiem jest ten, ko czyni tak, jak
On: kto służy braciom i siostrom, nie będąc zmęczonym Chrystusem pokornym,
nie będąc zmęczonym życiem chrześcijańskim, które jest życiem służby.

Skąd zacząć, aby stać się „sługą dobrym i wiernym” (Mt 25,21)? Jesteśmy wez-
wani, by jako pierwszy krok żyć dyspozycyjnością. Sługa uczy się każdego dnia
dystansowania się od dysponowania wszystkiego dla siebie i dysponowania samym
sobą, jak ma na to ochotę. Każdego ranka ćwiczy się w dawania swego życia, w myś-
leniu, że każdy dzień nie będzie należał do niego, że trzeba go przeżywać jako dar
z siebie. Bowiem ten, kto służy, nie jest zazdrosnym stróżem swego czasu, a wręcz
rezygnuje z bycia panem swego dnia. Wie, że przeżywany przez niego czas nie
należy do niego, ale jest darem, jaki otrzymuje od Boga, aby go z kolei ofiarować

1 ŚW. POLIKARP, Epistula ad Philippenses, 5, 2.
2 Tamże.
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innym: tylko w ten sposób naprawdę przyniesie owoc. Ten, kto służy, nie jest nie-
wolnikiem ustanowionego porządku dnia, ale gotów uczyć się całym sercem, jest
gotów na to, co nie zaprogramowane, gotów spotkać brata i jest otwarty na to, co
nieprzewidziane, którego nigdy nie brakuje i które często jest codzienną niespo-
dzianką Boga. Sługa potrafi otworzyć drzwi swego czasu i swoich przestrzeni te-
mu, kto jest blisko niego, a także temu, kto puka poza wyznaczonymi godzinami,
za cenę przerwania czegoś, co lubi, czy odpoczynku, na który zasługuje. Sługa nie
zważa na wyznaczone godziny. Boli mnie, kiedy w parafiach widzę wyznaczone
godziny przyjmowania, od tej do takiej godziny. Później nie ma drzwi otwartych, nie
ma księdza, diakona, osoby świeckiej przyjmującej ludzi, to wyrządza zło. Trzeba
nie zważać na wyznaczone godziny, mieć odwagę, by nie zważać na wyznaczone
godziny. W ten sposób, drodzy diakoni, będąc dostępnymi, wasza służba będzie
pozbawiona wszelkiej korzyści i ewangelicznie owocna.

Także dzisiejsza Ewangelia mówi nam o służbie, ukazując dwóch ludzi służą-
cych, z czego możemy wyciągnąć cenne nauki: sługa setnika, uzdrowiony przez
Jezusa, i sam setnik, służący cesarzowi. Słowa, które każe on przekazać Jezusowi,
aby nie przychodził aż do jego domu, są zadziwiające i często stanowią przeciwień-
stwo naszej modlitwy: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł
pod dach mój” (Łk 7,6); „nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie” (w. 7);
„Bo i ja, (...) podlegam władzy” (w. 8). Jezus jest pełen podziwu wobec tych słów.
Uderza go wielka pokora setnika, jego łagodność. Łagodność jest jedną z cnót dia-
konów. Gdy diakon jest łagodny, gdy jest sługą i nie małpuje księży... Jest łagod-
ny. Setnik w obliczu trapiącego go problemu mógł być zdenerwowany i domagać
się wysłuchania, podkreślając swoją władzę. Mógł natarczywie przekonywać, zmu-
szając nawet Jezusa, aby przyszedł do jego domu. Tymczasem uniżył się, stał się
dyskretnym, nie podnosił głosu, nie chciał przeszkadzać. Zachowywał się, być mo-
że o tym nie wiedząc, zgodnie ze stylem Boga, który jest „cichy i pokorny sercem”
(Mt 11,29). Bowiem Bóg, który jest miłością, ze względu na miłość posuwa się na-
wet do tego, aby nam służyć: jest wobec nas cierpliwy, życzliwy, zawsze ochoczy
i dobrze nastawiony, cierpi z powodu naszych błędów i poszukuje sposobów, aby
nam pomóc i uczynić nas lepszymi. Są to również cechy cichej i pokornej służby
chrześcijańskiej, która jest naśladowaniem Boga poprzez posługę innym: przyjmu-
jąc ich z cierpliwą miłością, niestrudzenie ich rozumiejąc, sprawiając, by czuli się
akceptowani, w domu, we wspólnocie kościelnej, gdzie wielkim jest nie ten, kto
rozkazuje, ale ten, kto służy (por. Łk 22,26). Nigdy nie wolno besztać. Tak więc, dro-
dzy diakoni, w łagodności będzie dojrzewać wasze powołanie jako sług miłości.

Po św. Pawle Apostole i setniku jest w dzisiejszych czytaniach jeszcze trzeci
sługa — ten, który został uzdrowiony przez Jezusa. W opowiadaniu mowa jest o tym,
że był bardzo drogi dla swojego pana, i że był chory, ale nie wiemy, jaka to była
owa ciężka choroba (w. 2). W pewien sposób my także możemy rozpoznać siebie
w owym słudze. Każdy z nas jest dla Boga bardzo drogi, jest umiłowanym i przez
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Niego wybranym, a także powołanym do służby, ale nade wszystko potrzebuje uz-
drowienia wewnętrznego. By nadawać się do służby, potrzebujemy zdrowia serca:
serca uzdrowionego przez Boga, serca, które czuje, że otrzymało przebaczenie,
serca, które nie byłoby ani zamknięte, ani twarde. Warto, byśmy ufnie codziennie
modlili się o to, prosili, by Jezus nas uzdrowił, abyśmy byli do Niego podobni, do
Tego, który „nie nazywa nas sługami, ale przyjaciółmi” (J 15,15). Drodzy diakoni,
możecie prosić o tę łaskę każdego dnia na modlitwie, na modlitwie, w której na-
leży przedstawiać trudy, niespodzianki, umęczenie i nadzieje: na modlitwie praw-
dziwej, przynoszącej nam życie Pana i wprowadzającej Pana w nasze życie. A kie-
dy służycie u eucharystycznego stołu, to znajdziecie tam obecność Jezusa, który
daje się wam, abyście oddawali siebie innym.

W ten sposób dostępni w swoim życiu, łagodni sercem i w nieustannym dialo-
gu z Jezusem, nie będziecie się obawiali, aby być sługami Chrystusa, aby spotykać
i otaczać czułością ciało Pana w ubogich dnia dzisiejszego.

Na zakończenie tej uroczystości pragnę skierować szczególne pozdrowienie
do was, drodzy diakoni, którzy przybyliście z Włoch i innych krajów. Dziękuję za
waszą obecność tu dzisiaj, ale przede wszystkim za waszą obecność w Kościele!

Przedruk za: www.ekai.pl (30.05.2016)
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JOSÉ GABRIEL MESA ANGULO OP
Rzym

DIAKONAT W ŚWIETLE LISTÓW ŚW. PAWŁA
Próba nowego zrozumienia diakonatu na podstawie Lumen Gentium 291

1. Punkt wyjścia

Punkt wyjścia stanowi kilka zasadniczych pytań: czym ze swej natury różni się
diakonat od urzędu prezbitera? Jak definiuje się jego pozycja w ramach hierarchii?
Jaka forma życia jest odpowiednia dla stanu duchownego diakona? W jakim wza-
jemnym stosunku pozostają trzy stopnie święceń: episkopat – prezbiterat – diako-
nat? W jakim stosunku pozostają do siebie diakonat i urzędy wiernych świeckich
w obliczu powszechnego kapłaństwa wierzących? Co stanowi cechę charakterys-
tyczną urzędu, świadczącą o jego szczególnej tożsamości w porównaniu ze stanem
świeckim? 

Ponadto z powyższych wynikają pewne fundamentalne wyzwania — jak choć-
by: potrzeba zajęcia się problemem diakonatu w perspektywie teologicznej, by prze-
ciwstawić się przynajmniej ciągle jeszcze rozpowszechnionej opinii, jakoby urząd
diakona stanowił w praktyce urząd zastępczy dla urzędu prezbitera. Podobnie czu-
jemy się zobowiązani, by wyjaśnić, że kościelny sakrament święceń nie jest okreś-
lony tylko i wyłącznie przez urząd prezbitera. Diakonat musi przebić się do świado-
mości jako urząd spotkania i nastawienia na diakonię (służbę), która jest zadaniem
całego Kościoła. Oznacza to postrzeganie diakonatu jako ukierunkowania na służbę
„w celu przyprowadzenia do stołu eucharystycznego tych, którzy są jeszcze daleko
od uczty Pańskiej”; z tego właśnie powodu nie chodzi per se o służbę związaną
z przewodniczeniem. Zdecydowanie bardziej jest diakonat głównym urzędem służby
cechującej się pokorą. Wyżej wymienione powody wydają się uzasadniać poszuki-
wanie odpowiedzi na jeszcze bardziej kompleksowe i ważniejsze pytanie: w jaki sto-
sowny i odmienny sposób jest diakonat sakramentem święceń i urzędem kościelnym?

Uzasadnionym sposobem szukania odpowiedzi jest dokładniejsze zbadanie źró-
deł z listów Pawłowych, mających szczególne znaczenie: Flp 1,1-2; 1 Tm 3,1-13
i Rz 16,1-2. Wydaje się prawie niemożliwe zrozumienie diakonatu bez wkładu św.
Pawła. To właśnie św. Paweł zakotwicza urząd diakona wewnątrz struktur kościel-

1 Z okazji Międzynarodowego Spotkania Diakonów Stałych na Kubie tematem jednej z prezentacji
audiowizualnych był diakonat w świetle listów św. Pawła. Niniejszy artykuł stanowi streszczenie tego
wystąpienia. Tłumaczenie tekstu publikujemy za zgodą autora i redakcji „Diakonia Christi”.
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nych i poszerza jego horyzonty. To on jest Apostołem, który stwarza na nowo
chrześcijańską diakonię i nadaje jej kształt w obliczu wielości tematów. Właściwie
jednak jakie znaczenie ma dla Pawła diakonia? Diakonia była dla św. Pawła zaw-
sze bardziej działaniem niż instytucją. Jako że działanie musi mieć miejsce zawsze
w konkretnym kontekście, oznacza ono specyficzną formę służby, która musi być
przez kogoś ucieleśniona. Rosalyn Dupont-Roc potwierdza, że diakon jest pośred-
nikiem, tzn. tym, który głosi wiarę i do niej prowadzi: „Kimże jest Apollos? Albo
kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał
Pan” (1 Kor 3,5). Można powiedzieć, że przez niego „stają się” miłość bliźniego
i ofiara poświęcenia.

Paweł w swoich listach mówi o diakonii 22 razy i łączy ją z wieloma różnymi
osobami — od Chrystusa aż do Pawła (1 Kor 3,5; 2 Kor 3,6; 6,4; 11,23), nawet
z kobietą. Potwierdza to, że Paweł kierował bardziej swoją uwagę na działanie,
mniej na instytucję. Jak jednak zostaje zdefiniowane owo działanie? Paweł wymie-
nia cztery fundamentalne kierunki: pokorną służbę; zapobieganie wszelkiemu nie-
dostatkowi materialnemu; służbę w Kościele i — najczęściej — pomoc ubogim.
Rzut oka na tekst Biblii pokazuje, że niezależnie od tego, jak ukształtowana, hie-
rarchia nie wynika z listów Pawłowych. Raczej są one źródłem szeregu pojęć, gdyż
koncepcja hierarchizacji w ramach instytucji jest z pewnością późniejszą. Potwier-
dzeniem tego faktu są choćby bardzo podobne warunki do osiągnięcia urzędu bis-
kupa, diakona i prezbitera. Zwróćmy zatem uwagę na specyfikę każdego z trzech
wymienionych tekstów.

2. Wnioski z Flp 1,1-2

Najpierw należałoby sobie uświadomić pewne podstawowe rzeczy: Filippi było
rzymską kolonią i uchodziło za pierwsze europejskie miasto nawrócone na chrześ-
cijaństwo. Paweł odwiedził je trzykrotnie. Wiedział, jak było zorganizowane, miał
zaufanie do tamtejszej gminy chrześcijańskiej i czuł się z nią osobiście związany.
Na tej podstawie można ustalić pięć tematów poruszanych w jego napisanym w wię-
zieniu liście, które, poczynając od samego Pawła, zawierają szczególny element
diakoński, mianowicie: (1) opis szczegółów własnej sytuacji osobistej, (2) podzię-
kowanie za otrzymane wsparcie finansowe, (3) próba przezwyciężenia pewnych
przypadków niezgody, (4) wezwanie chrześcijan do czujności względem pewnych
wymagań religii żydowskiej, które uchodziły za konieczne i obowiązujące; do tego
dochodzą jeszcze dalsze zalecenia co do wytrwałości i radości w wierze.

Co do wyraźnego wymienienia biskupów (episkopoi) i diakonów, staje się jas-
nym, że są oni postrzegani mniej od strony instytucjonalnej. Nie można zapominać,
że chodzi tu o pojęcia antyczne. To tłumaczy, dlaczego słowo „biskupi” zostaje
użyte w liczbie mnogiej, podczas gdy słowo „diakoni” wywodzi się z antycznej
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formy cywilnej. Mimo to interesujące pozostaje istniejące wewnętrzne powiązanie
między nazwą i zadaniem: kto podejmował się zadania (diakonia), miał także od-
powiednie określenie (diakonos). Flp 1,1 ukazuje także jasno, że pomiędzy osobami
określanymi mianem episkopoi i diakonoi istniał stosunek służby w sensie „super-
wizorów” (nadzorców) i „pomocników”. Tym samym termin diakonos jest per se
tytułem, który wyraża pewien związek. Ludzie byli świadomi znaczenia terminu
diakonoi oraz autorytetu i aury religijnej go otaczającej. Jednakże tekst Flp 1,1
wyjaśnia także pewne sprawy. Paweł samego siebie nazywa „sługą” (1,1a); stawia
siebie bardziej w roli sługi niż apostoła, dając znaki pokory i lekceważenia siebie.
Dla niego być sługą (dulos) albo niewolnikiem Jezusa oznacza całkowicie należeć
do Boga — bez względu na to, co myślą o tym ludzie (Ga 1,10). Bycie niewolnikiem
przywołuje jeszcze jedno skojarzenie, oznacza bowiem nieposiadanie autonomii,
ale całkowitą przynależność do obcego pana. Interesujące, że w Piśmie Świętym
status niewolnika był widziany przez pryzmat znaczenia jego pana. Nazwanie siebie
niewolnikiem jest zasadniczym wymogiem, by uczynić jawną swoją bezinteresow-
ną służbę dla wspólnoty (2 Kor 4,5). Św. Paweł zwraca się do wszystkich „świętych
w Chrystusie Jezusie” (1,1b). Świętym dla Pawła jest każdy, kto „przez Chrystusa
należy do ludu świętego”. W tym zawierała się odpowiedzialność (by wieść święte
życie), by ukierunkować całe swoje życie na Jezusa Chrystusa, ponadto, by speł-
niać swoje obowiązki. W związku z tym urząd episkopoi i diakonoi nie mógł mieć
innej podstawy jak wspólna wszystkim cecha świętości.

„Wraz z biskupami i diakonami” należy przeto rozumieć, że są oni częścią
pozdrawianej wcześniej wspólnoty świętych (syn). Biskupi i diakoni nie są osobną
grupą, ale częścią całej wspólnoty Filippi. Z drugiej strony, ze względu na fakt, że
są wymieniani wspólnie, mogłoby oznaczać pewną, będącą w zalążku, formę hie-
rarchii, która jednak nie odpowiada tej rozumianej we współczesnych kategoriach.
W związku z tym trzy przemyślenia: (1) kiedy Paweł odnosi się do biskupów i dia-
konów, ma na myśli posługi spełniane we wspólnocie, nie zaś wyższy status wymie-
nianych; (2) użycie obu wyrazów w Flp 1,1 wskazuje na znaczenie, które dopiero
stopniowo rozwinie się do współczesnego rozumienia pojęć biskupa i diakona;
(3) byli oni częścią grupy, która stała na czele gminy i starała się o umocnienie
chrześcijańskiego życia we wspólnocie. Nowością w Liście do Filipian jest fakt
wymienienia obok episkopoi także diakonoi. Podkreśla to fakt, że od samego po-
czątku istniała pomiędzy nimi zależność, związana z różnymi funkcjami, które
wspólnie pełnili w perspektywie służby i zarządzania. Episkopoi i diakonoi od zaw-
sze byli kimś innym, inaczej niż w przypadku epikopoi i presbiteroi — tych termi-
nów nie rozróżniano, ich znaczenie było takie samo i używano ich zamiennie (Dz
20,17-28; Tt 1,5-7; 1 P 5,1-2). Byli przewodzącymi lokalnym gminom, sprawują-
cymi swój urząd kolegialnie. Natomiast diakonoi znajdowali się w stosunku do
episkopoi. Chodziło o dwa uzupełniające się urzędy. W kontekście hellenistycz-
nym diakonoi wiąże się z konkretną pomocą udzielaną przez osobę do tego upo-
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ważnioną i odnosi się przede wszystkim do służby przy stole. Jednak u Filipian
przejmowali oni także funkcje duszpasterskie i charytatywne pośród chorych,
biednych, więźniów, jak również wdów, a nawet dzieci. Św. Paweł wymienia ich
w znaczeniu autentycznej służby głoszenia (1 Kor 3,5; 2 Kor 6,4), która odnosi się
do samego Chrystusa. Byli grupą odpowiedzialnych sług.

2.1. Powiązania pomiędzy Flp 1,1-2 i Lumen gentium 29

Można by wyróżnić 5 punktów stycznych: (1) „W łączności z biskupem i jego
prezbiterami”. Tekst soborowy odnosi się do wspólnoty, by ukazać związek diako-
nów wewnątrz stopni święceń. List do Filipian mówi jasno, iż chodzi o wspólnotę
w różnorodności, którą tworzy służba w ramach różnych urzędów. (2) „Co wyzna-
cza mu kompetentna władza”. Na urząd diakona jest się zawsze powoływanym przez
jedną lub wiele osób trzecich. Zgodnie z Flp 1,1 należy to do wewnętrznej natury
owego urzędu. (3) „Pouczanie i zachęcanie ludu”. W służbie czynnej miłości bliź-
niego nie może mieć miejsca nic, co nie posiada charakteru pouczenia w wierze.
(4) „Poświęcając się zadaniom płynącym z miłości i posługi”. Miłość i posługa idą
ręka w rękę. Uzupełniające wskazanie na św. Polikarpa w tekście soborowym po-
twierdza zarazem, że owa posługa może być pełniona tylko i wyłącznie w ukierun-
kowaniu na Chrystusa jako Sługę Boga i Świadka służby. (5) „Obowiązki konieczne
dla życia Kościoła”. Teologia Pawłowa uwspółcześnia wybitne znaczenie owego
urzędu wewnątrz wspólnoty. Flp 1,1-2 podkreśla nie tylko jego konieczność, ale
także podstawowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania życia we wspólnocie
chrześcijańskiej.

3. Wnioski z 1 Tm 3,1-13

Chcemy teraz zwrócić uwagę na szczególne wymagania, wiążące się z urzędem
biskupa i diakona, uwzględniając zarówno podobieństwa, jak i różnice. Wymaga-
nia, które za 1 Tm 3,2-7 spełnić musi episkopos, są podobne do tych, stawianych
w Tt 1,6-9 prezbiterowi. Takie podobieństwo nie zachodziło pomiędzy biskupem
i diakonem, w ich przypadku raczej chodzi o pewne zdolności, których obaj po-
trzebują w równej mierze (por 1 Tm 3,8-13). Aby to lepiej zrozumieć, trzeba sobie
wyobrazić swoisty hierarchiczny model Pawłowej wspólnoty chrześcijańskiej, na
której czele stał sam Apostoł. Pod jego autorytetem Tymoteusz i Tytus czuwają
nad nawróceniem chrześcijan i organizują Kościół w regionie. W następnej kolej-
ności stoją episkopos i presbiteros, którzy przewodzą zgromadzeniu, uczą słowa
Bożego i odpierają błędne nauki. Na samym dole owego „modelu hierarchicznego”
pojawia się diakonos, jako współpracownik w całym procesie opieki nad centrum
misyjnym. Diakoni głoszą i poświęcają się czynnej miłości bliźniego. Skąd zatem
pochodzą zdolności, których wymaga św. Paweł? Ze swej natury wynikają one ze
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środowiska greckiego i hebrajskiego. Większość wymaganych cnót była częścią
świeckiej tradycji. Św. Paweł znał i posłużył się tekstem pt. Strategikos Onosand-
ra — greckiego filozofa z I w., w którym definiuje się kwalifikacje, którymi powi-
nien odznaczać się generał. Paweł natomiast proponuje obraz urzędu, który nie po-
winien być mylony z istniejącym w społeczności świeckiej i który, mimo iż w swej
formie przejęty został z tradycji świeckiej, powinien posiadać własną tożsamość,
tzn. powinien być urzędem, który jest rzeczywiście urzędem kościelnym. Urząd ten
różnił się zarówno w perspektywie swojego pochodzenia, jak i rozwoju, jak też ze
względu na to, co Apostoł miał na względzie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wymagania stawiane episkoposowi (1 Tm 3,1-7),
dostrzeżemy osoby, które bardziej poświęcają się pouczaniu i odpieraniu rozsze-
rzających się w owym czasie błędnych nauk. Do pełnienia tego urzędu należało
wyszukać tych, którzy byli do tego uzdolnieni i dlatego kierowano się opinią o do-
brej organizacji spraw rodzinnych: w ramach rodziny sprawdzano zdolność kandy-
datów do kierowania losami wspólnoty. Dlatego wymieniona lista wymagań spro-
wadza się raczej do zdolności i wymogów typowo ludzkich. 1 Tm przedstawia
funkcję biskupa jako „środek ku służbie na rzecz wspólnoty”, który to środek jest
użyteczny dla społeczeństwa. Było to ciężkie brzemię, pełne odpowiedzialności
i oddania, i niewidoczne na zewnątrz. Wymagało więcej pracy i poświęcenia, niż
dawało prestiżu i godności. Jeśli zatem ktoś wykazywał się takimi zdolnościami,
najlepszym, co można było zrobić, to zmotywować go i posłużyć się nim. Dla św.
Pawła biskupstwo było raczej ciężarem niż zaszczytem, gdyż wszystkie szesnaście
stawianych wymagań stało dla grupy konwertytów na bardzo wysokim poziomie.

Niektóre wymagania stawiane „episkoposowi” w tej samej mierze obowiązy-
wały diakona: bez zarzutu, mąż jednej żony (unius uxoris vir), umiarkowany (w je-
dzeniu i piciu), rozsądny (zdolność jasnego osądzania spraw), opanowany (grzecz-
ny, wychowany), nie pijak (pijaństwo pociąga za sobą inne trudności), nie chciwy
(ale hojny, szczodry), dobry zarządca własnego domu (w przeciwnym wypadku jak
mógłby troszczyć się o Kościół?). Także inne wymagania w stosunku do „episko-
posa” mogą być stawiane diakonowi: nie porywczy (ani choleryk, ani szyderca),
nieskłonny do kłótni (raczej skłonny do zgody), wychował swoje dzieci w posłu-
szeństwie i przyzwoitości (zapewnienie trwania w rodzinie na czas pełnienia urzę-
du), nie kieruje się pychą, by nie wpaść w diabelskie potępienie.

Istnieją także wymagania dla „episkoposa”, których nie stawiano diakonowi —
one wskazują na różnicę między oboma: gościnny (przywódca), zdolny do nauczania
(nauczyciel), nie dopiero co nawrócony (zachował wytrwałość w wierze), mający
dobrą opinię u osób postronnych (aby nie był niedoceniany).

Jeśli chodzi o wymagania w stosunku do diakona (1 Tm 3,8-13), niektóre wyra-
żone są pozytywnie: czcigodny (godny szacunku), mąż jednej żony, trwający przy
tajemnicach wiary z czystym sumieniem (powinien złożyć świadectwo własnej
wiary) i dobrze zarządza swoim domem. Obok znajdują się inne, wyrażone „ne-
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gatywnie”, co świadczy o dużej odpowiedzialności pełnionego urzędu: nie obłudny
(właściwe wyczucie spraw, proste i koherentne życie), nie oddany pijaństwu (służy
przy stole), nie żądny zysku (zarząd nad dobrami rodzi pokusę) i nieskazitelny (na-
leży go wcześniej wypróbować). Do tego dochodzi uwaga: kto dobrze pełni swoją
służbę jako diakon, osiągnie zaszczytny stopień (nie „awans”, ale zapewne uznanie
wewnątrz wspólnoty Kościoła) i wielką ufność w wierze w Jezusa Chrystusa (wytr-
wałość i wiarygodność).

„Kobiety również — godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we
wszystkim” (3,11). Egzegeci stwierdzają jasno, że w tym miejscu św. Paweł odnosi
się do diakonis, kobiet o własnej tożsamości wewnątrz wspólnoty, nie mających
związku z innymi, sprawujących urząd zastrzeżony dla nich, który również stawiał
pewne wymagania. Wymogi stawiane kobietom (wymienianym w liczbie mnogiej)
pokrywają się bez wątpienia — nawet symetrycznie — z pewnymi wymogami
względem mężczyzn. Także one wnoszą swój „wkład” w diakonat. Jeśli mowa o tym,
że powinny być „godne” czy „wierne we wszystkim”, odpowiada to pojęciom uży-
tym także w 3,8. Dodatkowym wymogiem jest „trzymanie języka za zębami”, by nie
oczerniać ludzi lub nie powiedzieć czegoś, co mogłoby przynieść szkody brater-
skiej wspólnocie. Urząd sprawowany przez kobiety w obszarze czynnej miłości
braterskiej powodował bezpośredni kontakt z dużą grupą ludzi (kobiet i dzieci).
Pomimo to istniał zakaz: nie mogły nauczać w przestrzeni publicznej.

3.1. Powiązania pomiędzy 1 Tm 3,1-13 i Lumen gentium 29

Powiązania można by ustalić w ramach pięciu szeroko zakrojonych tematów:
(1) Inna natura diakonatu. Przejście od koncepcji pochodzącej z greckiego obszaru
świeckiego do świata chrześcijańskiego. Co do funkcji, to od początku chrześci-
jaństwa chodziło o dwa całkowicie różne urzędy. Tekst 1 Tm pozwala ustalić specy-
ficzne cechy urzędu diakońskiego, odróżniające go od urzędu prezbitera. (2) Istotny
aspekt wspólnoty stopni święceń: „służą Ludowi Bożemu (...) w łączności z bisku-
pem i jego prezbiterami” (KK 29). Wymienia się przynajmniej sześć wymagań,
które spełnić powinni wszyscy sprawujący jakikolwiek urząd: godni szacunku, bez
zarzutu, nie oddani pijaństwu, nie żądni zysku, mężowie jednej żony, dobrzy za-
rządcy własnego domu. (3) od greckiego diakonos do nowego diakonos we wspól-
nocie Kościoła. Prawdziwie kościelny urząd, odróżniający się od świeckiej kon-
cepcji. Typ osoby, do którego odnosi się św. Paweł, jest typem człowieka, który
głosi Ewangelię i ma współudział w misji Apostołów. Czynności, do których na-
wiązuje KK 29, prawie w całości mają do czynienia z zadaniem uświęcania i dla-
tego dotyczą przede wszystkim obszaru liturgii. Punkt ciężkości wymienianych
zadań leży w aspekcie religijnym i kościelnym, dlatego można by brać pod uwagę
teologię Pawłową przynajmniej jako źródło. (4) Diakonia uczynków miłości i za-
rządzania w służbie wierzącym. Jest to temat, o którym św. Paweł mówi w sposób
jednoznaczny: uczciwość w obejściu z dobrami materialnymi, prawdziwa miłość
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bliźniego i szafowanie tajemnicami Bożymi. (5) Stan małżeński jako przywilej dia-
konatu. Bardzo interesujący jest fakt, że wymóg małżeństwa w tamtym czasie i od-
powiadającym mu kontekście pojawił się wcześnie jako stan uprzywilejowany,
podkreślający zdolność do przewodzenia wspólnocie (1 Tm 3,2.12) [sic!].

Diakonat w rozumieniu soboru podejmuje ów temat, zwłaszcza w związku z dia-
konami (3,12), w KK 29, gdzie wyraźnie mówi się o żonatych mężczyznach.

4. Wnioski z Rz 16,1-2

Na zakończenie chcemy zająć się jeszcze cechami pewnej osoby — w tym przy-
padku kobiety, którą św. Paweł wymienia, wyraźnie używając pojęcia diakonos.
Należy szczególnie podkreślić, że nie ma tu żadnej intencji ukazania żeńskiego dia-
konatu we wspólnocie pierwszych chrześcijan lub też jego zaprzeczenia — w tej
sprawie posiadamy wystarczająco wiele literatury. Tekst zawiera pięć wskazówek
o Febe, streszczających się w pięciu pojęciach: polecenie – siostra – diakonisa –
przyjmijcie ją! – wsparcie. Uszczegóławiając:

1) Zlecenie — Febe zaofiarowała się do dostarczenia listu. Dzisiaj powiedzieli-
byśmy: do przekazana słowa Bożego adresatom.

2) Nazwana jest „naszą siostrą”, gdyż jest wierząca i podziela chrześcijańską wiarę
św. Pawła.

3) Określa się ją jako diakonos, a jeszcze dokładniej jako „diakonisę”. Febe jest
punktem centralnym w dyskusji o diakonacie kobiet. Jeśli chodzi o opis zlece-
nia, które spełniła, to jej urząd opisano jako urząd diakona. Ów fakt stanowi
pewien motyw przewodni dla diakoni, na którą Paweł powołuje się w wielu
miejscach, jak choćby w 2 Kor 8,4; 9,1; 12,13 i Rz 15,31. Jest to profil o charak-
terystycznych rysach, który można zastosować tylko do owej postaci kobiecej.
Chodzi o coś innego, a zarazem wyjątkowego, co jeszcze nie było specjalnie zde-
finiowane — i wcale nie kwapiono się do podania konkretnej definicji. Kobiety
były tymi, które wewnątrz wspólnoty Kościoła wspierały inne biedne i chore
kobiety. Poświęcały się także zadaniom czynnej miłości bliźniego oraz poma-
gały kobietom przygotowującym się do chrztu. Febe zostaje wysłana w podróż
nie tylko z tego względu, że jest wierząca, ale także dlatego, że może dać świa-
dectwo swojej wierze i dobrze zna Ewangelię, którą należy głosić. Zapewne miała
stałą funkcję społeczną, która, jak podają do rozważania niektóre kompetentne
osoby, pozwalała rozpoznać profil urzędu diakona.

4) Przyjmijcie ją! Febe przynosi pokój i nadzieję i dlatego należy ją przyjąć „w Pa-
nu”. Jawi się ona jako posłaniec wiadomości własnej wspólnoty wierzących,
która to wiadomość ma być przekazana innym chrześcijanom.

5) Ponadto Febe jako opiekunka była czujna i zawsze gotowa do pomocy ludziom,
którzy przybywali do korynckiego portu Kenchreai. Być może jej dom, który
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z pewnością był duży i przestronny, przekształcił się w miejsce schronienia prze-
de wszystkim dla miejscowych chrześcijan. Nie jest ona ani zwierzchniczką, ani
przewodniczką Kościoła, ale cenioną, pokorną i energiczną współpracownicą.
Najprawdopodobniej z tego powodu podróżuje z jednego miejsca do drugiego,
by dostarczyć chrześcijańskie przesłanie.

4.1. Powiązania między Rz 16,1-2 i Lumen gentium 29

Najpierw należy stwierdzić, że wkład Rz 16,1-2 w naturę diakonatu jest wie-
loaspektowy, gdyż można tu wyróżnić przynajmniej 10 zupełnie istotnych cech
inherentnych urzędowi diakona. Do nich należą: centralne znaczenie wiary; udział
w służbie Apostołów; centralna rola kobiety w ewangelizacji; służba wykraczająca
poza miejscową wspólnotę; autorytet niezależny tylko i wyłącznie od jednej osoby;
konkretny charyzmat, przejawiający się wstawiennictwem za czymś; świadectwo
objawionego słowa Bożego; gościnność i służba obcym i ostatecznie gotowość do
obrony mająca swe źródło w pokoju i sprawiedliwości.

Oś przekroju owego połączenia ma swoje źródło w wątku wiary postrzeganej na
sposób św. Pawła i ostatecznie stanowi punkt centralny Lumen gentium 29. Kom-
ponenty owego połączenia bazują na dziesięciu wymienionych aspektach i zostają
wyraźnie zaznaczone także w tekście soborowym: „nie dla kapłaństwa; co wyzna-
czy mu (zadanie do wykonania); czytanie wiernym Pisma Świętego («Przyjmijcie
ją»); przy panującej dziś dyscyplinie Kościoła łacińskiego; udzielić (...) dojrzałym
mężczyznom (zawarte tu ograniczenie wskazuje możliwość otwarcia pewnej furtki)”.

Tłum. z j. niemieckiego M. Dziony2

2 Tłumaczenie artykułu opublikowano za zgodą diakona prof. dr. Klausa Kießlinga, redaktora naczel-
nego czasopisma „Diaconia Christi” 59 (2015), s. 32–39.
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MAREK MARCZEWSKI

Lublin, KUL

DIAKONAT STAŁY W RUCHU ŚWIATŁO– ŻYCIE

Ruch Światło–Życie jest ze swej istoty diakonijny/służebny. Wstępującym na
drogę kilkuletniej formacji, nazwaną przez jego założyciela, Sługę Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego (1921–1987)1, „pedagogią Nowego Człowieka”, przedsta-
wiany jest m.in. „ideał człowieka realizującego się przez służbę” 2. Cel lub ideał
wychowawczy tej pedagogii jest ukazywany i przeżywany we wzorach osobo-
wych, którymi są: Chrystus – Sługa i Niepokalana – Służebnica3. Tym, który two-
rzy z człowieka Nowego Człowieka, jest Duch Święty, dany przez Chrystusa jako
moc przemiany (nawrócenia): „właściwy wychowawca Nowego Człowieka w czło-
wieku”4. Koncentracja, czy — jak pisze ks. Blachnicki — „zakotwiczenie pedago-
gii Nowego Człowieka w tych osobach podnosi ją do nadprzyrodzonego porządku
odkupienia, nadaje jej charakter teologiczny, czyni z niej teologię wychowania”5,
a nawet tworzy podstawę do formowania „pedagogiki pastoralnej”6.

Sługa Boży pisząc o drogach/funkcjach budowania Kościoła jako wspólnoty
(jedności) w świecie współczesnym, podstawowych dla Kościoła i dla tego świata,
wskazał na dziesięć charyzmatów, darów łaski, w które Pan wyposażył Ruch Świa-
tło–Życie7. Pośród nich wymienił „charyzmat Chrystusa Sługi i diakonii” 8. W pier-

1 R. DEREWENDA, M. MARCZEWSKI, Światło–Życie, ruch, EK 19, 332–335.
2 F. BLACHNICKI , Ruch Światło–Życie jako pedagogia Nowego Człowieka, w: TENŻE, Charyzmat

i wierność. Do Ruchu Światło–Życie z Obczyzny. 1981–1984, Carlsberg 1985, s. 115–116. „W swej osta-
tecznej postaci pedagogia ta jawi się jako pełny system formacji deuterokatechumenalnej, który wszcze-
piony w życie wspólnot lokalnych, parafii, może uczynić z nich miejsce i ramy dla wychowania Nowego
Człowieka, miejsce, gdzie możliwe się staje realizowanie pedagogii Nowego Człowieka jako funkcji Koś-
cioła, absolutnie decydującej dla jego przyszłości” (tamże, s. 109–110). Zob. M. MARCZEWSKI, Nowy czło-
wiek — paradygmat pedagogiki pastoralnej, w: W. KUBIK (red.), Jakiego człowieka chcemy wychować?,
Kraków 2002, s. 51–87; TENŻE, Eklezjologia pastoralna a pedagogika chrześcijańska, w: A. RYNIO (red.),
Wychowanie chrześcijańskie: między tradycją a współczesnością, Lublin 2007, s. 244–254.

3 BLACHNICKI , Ruch Światło–Życie jako pedagogia Nowego Człowieka, s. 117.
4 Tamże, s. 118.
5 Tamże, s. 117.
6 M. MARCZEWSKI (red.), Pedagogika pastoralna, Lublin 2003.
7 Są to: charyzmat Światło–Życie, charyzmat ewangelizacji, charyzmat „ewangelii wyzwolenia”, cha-

ryzmat katechumenatu, charyzmat liturgii, charyzmat Chrystusa–Sługi i diakonii, charyzmat „Domowego
Kościoła”, charyzmat Żywego Kościoła, charyzmat Niepokalanej Matki Kościoła, charyzmat jedności
(F. BLACHNICKI , List z Boliwii, w: TENŻE, Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło–Życie z Obczyzny.
1981–1984, Carlsberg 1985, s. 69–75).

8 F. BLACHNICKI , List z Boliwii, s. 72–73. 
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wszym odczuciu doświadczamy swoistego i zaskakującego połączenia. Mamy tu
bowiem do czynienia z wyjątkowym połączeniem Kościoła z Kościołem rozumia-
nym jako sakrament wspólnoty i sakrament służby. Owocem tego związku ma być
jedność Kościoła, jedność wszystkich chrześcijan. Szczególne jest też wyjaśnienie
treści tego charyzmatu:

Charyzmat Chrystusa–Sługi i diakonii, czyli: odkrycie drogi do budowania Kościoła —
Wspólnoty i jedności wszystkich chrześcijan. Bazując na chrystologii Chrystusa–Sługi
i na idei chrystocentrycznej diakonii, Ruch wychowuje (...) poprzez ewangelizację i deu-
terokatechumenat, do wejścia w życie Kościoła we wspólnotach lokalnych w postawie
zaangażowania i współodpowidzialności, w świadomości „my” w odniesieniu do Koś-
cioła, co wyraża się w przejęciu różnego rodzaju diakonii — służb, stosownie do odpo-
wiedniego daru–charyzmatu. Droga diakonii na rzecz planu zbawienia Ojca w zjedno-
czeniu z Chrystusem–Sługą jest także drogą prowadzącą do zjednoczenia wszystkich
chrześcijan9.

Wczytując się w treść tego przekazu, mamy w nim do czynienia ze zwróceniem
uwagi na osobę naszego Pana, który „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać
sługi”, i „uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci” (Flp 2,7.8),
a więc z teologią diakonii/służby, skoncentrowanej na Synu Bożym10, a także z prze-
wartościowaniem wartości11, charakterystycznym dla świata wartości, które przy-
niósł i zrealizował Jezus z Nazaretu, i dla pedagogii Nowego Człowieka12, a także
dla nowego spojrzenia na zbawczą posługę Kościoła, w myśl którego diakonia
staje się strukturalną zasadą dla Kościoła (parafii)13.

Kilkuletni proces formacji pedagogii Nowego Człowieka osiąga swe wypełnie-
nie podczas trzeciego roku deuterokatechumenatu, który następuje po oazie III stop-
nia. Jest on skoncentrowany wokół tematu „charyzmatu, powołania i diakonii”14.
Oczywiście na tym etapie wprowadzenie zagadnienia diakonatu stałego „jako po-
wołania” należałoby przedstawić jako jedną z form jego realizacji w przyszłym
i dorosłym życiu. Szczególną jednak uwagę trzeba skierować na formację mał-
żeństw i rodzin skupionych w kręgach Domowego Kościoła jako małżeńsko-ro-
dzinnej emanacji Ruchu Światło–Życie15 i w ramach deuterokatechumenalnego

9 Tamże.
10 P. PHILIPPI, Christozentrische Diakonie. Ein theologischer Entwurf, Stuttgart 19752.
11 Tamże, s. 151–204.
12 F. BLACHNICKI , Ruch Światło–Życie jako pedagogia Nowego Człowieka, s. 110–111.
13 P. PHILIPPI, Christozentrische Diakonie, s. 205–320.
14 F. BLACHNICKI , Ruch Światło–Życie jako pedagogia Nowego Człowieka, s. 122; M. MARCZEWSKI,

Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000, s. 320–321.
15 Domowy Kościół, w: B. BADURA I IN. (oprac.), Charyzmat Ruchu Światło–Życie. Próba opisu. Tekst

roboczy na Nadzwyczajną Kongregację Odpowiedzialnych 30 IV – 3 V 1993, Lublin 1993, s. 52–56;
F. BLACHNICKI , Program ewangelizacyjno-katechumenalny Ruchu Światło–Życie i jego realizacja w ro-
dzinach, „Domowy Kościół” (1977), nr 10, s. 11–16. Materiały i pomoce formacyjne otrzymane dzięki
uprzejmości Grażyny Wilczyńskiej: Domowy Kościół. Ewangelizacja i pilotowanie. Konspekty spotkań
[formacyjnych na etapie wstępnym dla kręgów Domowego Kościoła], CENTRALNA DIAKONIA DOMOWEGO

KOŚCIOŁA (oprac.), Kraków 2009; Krąg rodzinny Ruchu Domowy Kościół. Podręcznik pierwszego roku



DIAKONAT STAŁY W RUCHU ŚWIATŁO–ŻYCIE 23

kształcenia małżonków i rodziców postawić problem diakonatu stałego jako jednej
z form podjęcia odpowiedzialności za realizowanie zbawczej posługi Kościoła.
Jest to dlatego ważne i aktualne, że formacja uczestniczących w Ruchu Światło–
Życie, jak żaden inny ruch eklezjalny, kładzie rzetelne fundamenty pod odkry-
wanie własnego powołania i misji, uświadomienia sobie, że jest się przedmiotem,
a zarazem podmiotem komunii Kościoła i jego misji zbawienia (por. ChL 55). De-
cyduje o tym związek osób uczestniczących w Ruchu z parafią, które mają żywą
świadomość odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę charyzmatów i wynika-
jących z nich konkretnych posług. Parafia o tyle będzie wspólnotą, o ile będzie słu-
żebną. Tą osobą, która w sposób urzędowy (hierarchiczny) staje się znakiem służby,
a jednocześnie animatorem rozmaitych form służby w ramach Kościoła urzeczy-
wistniającego się w parafii, jest diakon. Jedną z racji wprowadzających zapomnia-
ny w Kościele rzymskokatolickim diakonat stały stało się traktowanie go jako wy-
kładnika potrzeb i życzeń chrześcijańskich wspólnot, „jako przypomnienie służby,
czyli diakonii Kościoła w chrześcijańskich wspólnotach lokalnych, znak lub tajem-
nicę (sakrament) samego Chrystusa Pana, który «nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz aby służyć»”16.

Sługa Boży w swoich przemyśleniach na temat diakonii wielokrotnie zwracał
uwagę na diakonat stały jako szczególny wyraz wspólnej całemu Kościołowi służeb-
ności17, dając tym samym podstawy do ukazania związku wspólnot Ruchu Światło–
Życie z powołaniem do diakonatu mężczyzn (małżonków i ojców rodzin członków)

pracy, [Krościenko n. Dunajcem] 1980; Domowy Kościół. I [pierwszy] rok pracy. Konspekty spotkań,
CENTRALNA DIAKONIA DOMOWEGO KOŚCIOŁA (oprac.), Kraków 2012; Krąg rodzinny Ruchu Domowy
Kościół. Podręcznik drugiego roku pracy, [Krościenko n. Dunajcem] 19883; Domowy Kościół. II  [drugi]
rok pracy, cz. A: Konspekty spotkań. Materiały studyjne, CENTRALNA DIAKONIA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

(oprac.), Kraków 2010; Domowy Kościół. II  [drugi] rok pracy, cz. B: Konspekty spotkań. Materiały stu-
dyjne, CENTRALNA DIAKONIA DOMOWEGO KOŚCIOŁA (oprac.), Kraków 2009.

16 PAWEŁ VI, Motu proprio Ojca Świętego Pawła VI „Ad pascendum” promulgujące przepisy do-
tyczące diakonatu, w: R. SELEJDAK (red.), Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy
Apostolskiej. Bibliografia, Częstochowa 2004, s. 61. To zadanie zostało przypomniane także w dokumen-
cie Kongregacji ds. Duchowieństwa (Directorium pro ministerio et vitadiaconorum permanentium/Dy-
rektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, w: R. SELEJDAK (red.), Diakonat stały, s. 177. Jest to oczy-
wiste dla Kościoła, że „duchowość służby jest duchowością całego Kościoła, ponieważ cały Kościół, na
podobieństwo Maryi, jest «służebnicą Pańską» (Łk 1,28)” (KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ, Ratio
fundamentalis institutionis diaconorum permanentium /Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych,
w: R. SELEJDAK [red.], Diakonat stały, s. 110). Diakon, a także diakon stały, stają się „żywym obrazem
Chrystusa–Sługi w Kościele” (Wytyczne, art. 11; por. art. 5–7, 72, 85; Dyrektorium, 44, 49).

17 O. Y. CONGAR († 1995) ujął ten związek lapidarnie: „Fakt, że cały Lud Boży i każdy z jego człon-
ków powołany jest to diakonii, nie przeszkadza temu, by niektórzy poświęcili się jej w sposób szczegól-
ny, jako specjalnemu urzędowi. Ten rodzaj podwójnej polaryzacji wydaje się być prawem egzystencji
Ludu Bożego. Wszyscy są kapłanami, niektórzy są kapłanami ze specjalnego tytułu. Wszyscy mają zadania
misyjne, na niektórych zadania te zostały nałożone w szczególny sposób (...) W ten sam sposób wszyscy
są zaangażowani w diakonię, lecz niektórzy poświęcają się jej w sposób szczególny”; Y. CONGAR, Dia-
konia w duchu Soboru Watykańskiego II, „Novum” 20 (1979), nr 4–5, s. 83.
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w ramach kręgów Domowego Kościoła. W ten sposób będą one spełniać macierzyń-
ską funkcję Kościoła, stając się miejscem rodzenia powołania do diakonatu stałego18.

W opracowaniu zwrócimy uwagę na zagadnienie diakonii i diakonatu stałego
w refleksji ks. Blachnickiego oraz przedstawimy nasze sugestie dotyczące wprowa-
dzenia powołania do diakonatu stałego w refleksję formacyjną kręgów Domowego
Kościoła.

1. Diakonia w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

W pastoralnoteologicznej refleksji Sługi Bożego znaczenie diakonii dla życia
Kościoła było oczywiste najpierw na płaszczyźnie urzędu kościelnego:

Wynika to z natury rzeczy, że każda społeczność musi wyłonić z siebie kogoś (jednost-
kę, grupę lub instytucję), odpowiedzialną za dobro całej grupy, organizującą lub koor-
dynującą różne przejawy jej życia, kierującą (...). Istnieje zawsze niebezpieczeństwo
wypaczenia pojęcia władzy i sposobu jej sprawowania w kierunku jakiegoś władztwa
jednych nad drugimi, dominium, gdzie podwładni stają się sługami, jeżeli nie niewol-
nikami tych, którzy posiadają władzę. W przeciwieństwie do tego ewangelia silnie
podkreśliła charakter służebny wszelkiej władzy w stosunku do społeczności. Klasycz-
ny tekst znajduje się u św. Mateusza (...) (20,25-28). Ma [on] zasadnicze znaczenie
dla koncepcji władzy we wspólnocie założonej przez Chrystusa, nazywanej Jego Kościo-
łem. Już bardzo wcześnie pojęcie władzy w Kościele związało się w terminem diako-
nia, ministerium (...). Historia pokazuje, że zawsze grozi Kościołowi, wskutek słabości
i skażenia ludzkiego pierwiastka w nim, pozbawienie zewnętrznych form i instytucji
wewnętrznego ducha i zrozumienia istotnego ich sensu i przeznaczenia (...). Dlatego
tak uparcie wraca, także i w naszych czasach, myśl o oddanych Chrystusowi diako-
nach i diakonisach19.

18 Autorzy Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium wskazują wprawdzie na
znaczenie stowarzyszeń kościelnych, z których wywodzą się aspiranci i kandydaci do diakonatu, jako
źródła „pomocy i wsparcia, światła i żaru” oraz wsparcia w osiągnięciu i nabywaniu „dojrzałości ducho-
wej i autentycznej diakońskiej dyspozycyjności” (Wytyczne, 27), to jednak trudno pominąć znaczenie
wstępnego etapu rozpoznania powołania do diakonatu, tego, co nazwaliśmy procesem rodzenia powołania
w macierzyńskim łonie kręgu Domowego Kościoła. Na ten aspekt zwrócono uwagę w polskim doku-
mencie dotyczącym formacji diakonów stałych: „Kandydat, pochodząc z określonego środowiska, niesie
ze sobą pewne jego uwarunkowania. W procesie formacji należy więc wziąć pod uwagę wpływ takich
środowisk, jak: rodzina, parafia oraz ruchy, stowarzyszenia, organizacje katolickie, duszpasterstwa środo-
wiskowe”; KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów
stałych w Polsce, Częstochowa 2004, art. 44; zob. art. 47.

19 F. BLACHNICKI , Teologia pastoralna ogólna, cz. I: Wstęp do teologii pastoralnej. Teologiczne
zasady duszpasterstwa, Warszawa 2013, s. 408–412 (dalej: Blachnicki TPO I). W przekonaniu Sługi Bo-
żego obraz Kościoła zarysowany przez Vaticanum II pozostaje w najściślejszym związku z tajemnicą
namaszczenia Chrystusa w wodach Jordanu, tak że „mówi się nawet dzisiaj w eklezjologii, że Kościół
jest przedłużeniem tajemnicy namaszczenia Chrystusa Duchem Świętym (...) dla posługi, dla posłuszeń-
stwa wobec planu Boga (...). Konsekwentnie ukazuje Sobór Watykański II tak zwaną władzę w Kościele,
czyli hierarchię, jako diakonię, jako służbę, jako uczestnictwo w misji Chrystusa Sługi”; F. BLACHNICKI ,
Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi, „Diakon” 4 (2007), s. 146–147.
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Następną płaszczyzną (dziedziną) życia kościelnego, którą winna inspirować
diakonia, to liturgia. Tak jej teologię, jak i sprawowanie, należy przeniknąć świat-
łem tajemnicy Chrystusa–Sługi, która należy do fundamentalnych mistagogii ekle-
zjologii Vaticanum II, rozświetlających i wprowadzających tak tajemnicę samego
Kościoła, jak i uzasadniających postulat posłuszeństwa w Kościele20. Kolejny as-
pekt diakonijnej koncentracji życia Kościoła jest związany z zagadnieniem ducho-
wości kapłanów, szczególnie tych, którzy jako moderatorzy Ruchu Światło–Życie
przystąpili do ruchu Wspólnoty Kapłanów Chrystusa–Sługi21. Duchowość ta wiąże
się ściśle z obrazem Chrystusa, wypracowanym przez Sobór Watykański II22, w któ-
rym znaczące okazują się dwa elementy: personalistyczny i Chrystusa Sługi, co z ko-
lei łączy się bardzo ściśle ze zbliżeniem pneumatologii do chrystologii23. Idea służby
i obraz Chrystusa Sługi w przekonaniu ks. Blachnickiego zajmuje centralne miej-
sce soborowej chrystologii, a tym samym eklezjologii: 

Idea diakonii przewija się przez wszystkie dokumenty soborowe. Jest uwarunkowana
przez przyjęcie takiego obrazu Chrystusa. Ten obraz Chrystusa stoi w centrum soboro-
wej chrystologii24.

Na płaszczyźnie parafialnej zobowiązanie Kościoła do służby uwidacznia się
w prawie życia każdej wspólnoty, która, podobna do żywej komórki, musi mieć
swoje „jądro”, złożone z grupy ludzi, którzy przyjęli wezwanie Chrystusa do pój-
ścia za Nim, do oddania się całkowitego na Jego służbę siostrom i braciom kon-
kretnej wspólnoty. Wśród tych ludzi, obierających drogę naśladowania Chrystusa
w dziewictwie i ubóstwie, muszą znajdować się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Tak było w pierwszej wspólnocie i komórce zgrupowanej wokół Chrystusa, i tak
musi być do końca pielgrzymowania Kościoła poprzez wieki historii25.

Chodzi więc o powołania do życia, wedle rad ewangelicznych, dla potrzeb
wspólnot parafialnych, a nie dla wspólnot zakonnych, „wyjętych”, które żyją czę-
stokroć na marginesie życia Kościoła lokalnego. Diakonijna koncentracja życia
parafialnego jest związana również z ewangelizacją i następującym po niej proce-

20 F. BLACHNICKI , Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi, s. 146–147.
21 Przez duchowość rozumie on „pewne prawdy, czy też pewne aspekty prawd teologicznych kształ-

tujących nasze relacje do Boga i do innych ludzi (...). Można by je uporządkować według haseł: chrysto-
logia, pneumatologia, eklezjologia i mariologia”; F. BLACHNICKI , Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów
Chrystusa–Sługi, G. Wilczyńska (red.), Lublin 1991, s. 25.

22 Tamże, s. 27.
23 Tamże, s. 30, 33.
24 Tamże, s. 31. „Obraz Chrystusa z kolei inspiruje obraz Kościoła — jaki obraz Chrystusa, taki obraz

Kościoła. Obraz Kościoła Soboru Watykańskiego II jest znów inspirowany szczególnie przez tajemnicę
chrztu Pana w Jordanie (...). Chrystus objawia się po chrzcie w Jordanie jako Pomazaniec, jako napełnio-
ny Duchem Świętym dla posługi, dla posłuszeństwa wobec planu Boga i ten sam Chrystus chrzci ogniem
i Duchem — jak mówi Ewangelia (Mt 3,11) — i przelewa Ducha Świętego na członków Kościoła, i tym
samym włącza ich w swoją drogę służby, posłuszeństwa wobec Ojca”; F. BLACHNICKI , Liturgia w świetle
tajemnicy Chrystusa Sługi, s. 146.

25 Blachnicki TPO I 410–411.
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sem (deutero)katechumenatu, które służą budowaniu parafii jako wspólnoty wspól-
not26. Jednym z celów inicjacji (detero)katechumenalnej27 jest „wprawianie do
życia we wspólnocie przez przyjęcie odpowiedzialności za wspólnotę, przyjęcie
jakiejś służby, diakonii opartej na posiadanym charyzmacie”28. Jest to forma diakonii
niekoniecznie związana ze szczególnym rodzajem diakonii, wcielonej we wspól-
notę życia rad ewangelicznych, a podkreślająca raczej istnienie osób świadomych
swego służebnego zobowiązania, wynikającego z pójścia za Chrystusem Sługą na
podstawie otrzymanego charyzmatu, by przyczyniać się do powstania żywej wspól-
noty lokalnej, do tworzenia razem z duszpasterzem (lub duszpasterzami) zespołu
duszpasterzy. Takich diakonii, a więc specjalnych grup posługujących na rzecz
parafii (lub struktur ponadparafialnych), może być wiele29; one też mogą w przysz-
łości przyjąć formę „charyzmatu zinstytucjonalizowanego” w formie przynależenia
do określonych organizacji, które wykształciły się (lub wykształcą) w łonie Ruchu
Światło–Życie.

W Ruchu Światło–Życie przejście od formacji podstawowej, a więc wypraco-
wanego systemu formacji deterokatechumalnego, do diakonii jest bardzo wyraźne.
Stanowi o nim uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii. Jej celem jest przed-
stawienie całościowej wizji charyzmatu Ruchu, tak aby po zapoznaniu się z nią
i odczytaniu jej jako wezwania, uczestnicy mogli podjąć świadomą decyzję zaanga-

26 F. BLACHNICKI , Ewangelizacja w procesie budowania „nowej parafii”, w: TENŻE, Charyzmat
Światło–Życie, [Krościenko n. Dunajcem] 1987, s. 78–91; TENŻE, Godziny Taboru, Carlsberg – Lublin
1989, s. 51–83.

27 Cele inicjacji katechumenalnej są następujące: wdrażanie do życia słowem Bożym; przyuczanie
do życia modlitwy; wychowanie do liturgii sakramentalnej; doprowadzenie do metanoi, czyli przemiany
wewnętrznej człowieka; dawanie świadectwa; wprawianie do życia we wspólnocie; F. BLACHNICKI , Ewan-
gelizacja w procesie budowania „nowej parafii”, s. 88–89.

28 Odkrycie własnego charyzmatu i wynikającej z niego służby (diakonii) na rzecz wspólnoty może
dokonywać się poprzez udział w formacji Ruchu Światło–Życie: „Charyzmat oazy określamy jako cha-
ryzmat spotkania, dar naszego spotkania się z Chrystusem w Duchu Świętym we wspólnocie żywego
Kościoła. To spotkanie staje się źródłem dynamiki apostolskiej. Ono rodzi potrzebę zaangażowania się.
Dlatego z charyzmatu spotkania «rodzi się» charyzmat diakonii, czyli służby”; F. BLACHNICKI , Charyzmat
„ Światło–Życie” w służbie odnowy Kościoła lokalnego, w: TENŻE, Charyzmat Światło–Życie, s. 71.

29 TENŻE, Charyzmat „Światło–Życie” w służbie odnowy Kościoła lokalnego, s. 71. Omówienie każ-
dej z form diakonii znajduje się na s. 72–75. Rozwój Ruchu Światło–Życie spowodował także potrzebę
opisania i sankcjonowania rozwijającego się ruchu diakonijnego i związanych z nim odpowiedzialności
tak w strukturach Ruchu, jak i Kościoła lokalnego, dla którego Ruch istnieje. Stan faktyczny i struktural-
ny tej dziedziny życia Ruchu Światło–Życie został przedstawiony w projekcie statutu Diakonii Jedności
Ruchu Światło–Życie sygnowanym przez VI Krajową Kongregację Odpowiedzialnych Duchu Światło–
Życie 1 III 1981 r. (Diakonia Jedności Ruchu Światło–Życie. Projekt statutu [Krościenko n. Dunajcem
1981]). W ramach Diakonii Jedności Ruchu Światło–Życie (dalej: DJRŚŻ) wyróżniono cztery kręgi przy-
należności: „Diakonia stała” (osoby konsekrowane), „Stali członkowie” DJRŚŻ, którzy dzielą się na sto-
sowne diakonie w ramach wypełniania konkretnych zadań, „Kandydaci” DJRŚŻ, którzy poddają się pro-
cesowi formacji w jakiejś konkretnej grupie pod kierunkiem animatora, „Sympatycy” DJRŚŻ, którzy nie
uczestniczą systematycznie w procesie formacyjnym, ale wspierają Ruch w rozmaity sposób (modlitwą,
pomocą materialną, pracą dorywczą).
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żowania się w Diakonię Ruchu Światło–Życie. Ten sposób partycypacji w charyz-
macie Ruchu stanowi równocześnie realizowanie diakonii we wspólnocie Kościo-
ła. Po tej ogólnej decyzji podjęcia kontynuuje się formację diakonijną, która może
się dokonywać w ramach szkoły animatora i diakonii specjalistycznych30.

Od początku szczególnym wyrazem służebnego wymiaru Kościoła jest posługa
charytatywna, często — naszym zdaniem niesłusznie — określona mianem „dia-
konii” 31, która występuje jako jedna z trzech podstawowych funkcji Kościoła, nie-
rozdzielnie związana z martyrią i liturgią: 

Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszenie słowa Bożego
(kerygmat–martyria), sprawowanie sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diaconia).
Są to zadania ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone. Caritas nie
jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć komu innemu,
ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty32.

Posługa charytatywna w przekonaniu Benedykta XVI „przynależy do pierwot-
nej misji Kościoła”, co swój wyraz znalazło w opisanym przez św. Łukasza wyborze
diakonów. Łukaszowe summarium, opisujące rzeczywistość pierwotnego Kościoła
(Dz 2,44-45), ukazuje go jako „wspólnotę”.

[Ten] element „wspólnoty” (koinōnia), z początku nieokreślony, jest konkretnie wyra-
żany (...) polega ona mianowicie na tym, że wierzący mają wszystko wspólne i że nie
istnieje już między nimi zróżnicowanie na bogatych i ubogich (Dz 4,32-37). Ta rady-
kalna forma wspólnoty materialnej nie mogła być wprawdzie utrzymana, gdy Kościół
zaczął się rozrastać, pozostała jednak istotna idea: we wspólnocie wierzących nie może
być takiej formy ubóstwa, by komuś odmówiono dóbr koniecznych do godnego życia33.

To przekonanie Ojciec Święty określa mianem „podstawowej zasady eklezjal-
nej”. Nieco dalej, w art. 21 encykliki, napisze o wprowadzeniu diaconia/caritas
do fundamentalnej struktury Kościoła. Caritas — szczególny wyraz miłości oso-
bowej i społecznej zarazem — jest „zasadą”, a więc elementem konstytucyjnym
Kościoła i konstytuującym Kościół: obok uniwersalnego przykazania miłości ist-
nieje również konieczność specyficznie eklezjalna — mianowicie, by w Kościele,
jako rodzinie, żaden z jej członków nie cierpiał, gdy jest w potrzebie. Taki jest sens
słów Listu do Galatów: „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,
a zwłaszcza naszym braciom w wierze”34.

Dotychczasowy tok analizowania terminu „diakonia”, w ujęciu Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego, pozwala na stwierdzenie, że dalekie jest od zrówna-

30 Charyzmat Ruchu Światło–Życie. Próba opisu, s. 48.
31 Dwukrotnie terminem tym posługuje się w encyklice Deus Caritas est (dalej: DC) Benedykt XVI

(DC 21, 25 a). W całym tekście drugiej części encykliki Ojciec Święty określa ją mianem posługi cha-
rytatywnej; jej nazwa wywodzi się z łac. caritas. Zob. nasze uwagi na temat niestosowności stosowania
terminu diaconia na opisanie posługi charytatywnej: M. MARCZEWSKI, Diakonia, w: TENŻE (red.), Dobro-
czynna posługa Kościoła, Lublin 2005, s. 33–50. 

32 DC 25 a.
33 DC 20.
34 DC 25 b.
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nia go z terminem caritas, by w ten sposób — jak to się czyni we współczesnych
ujęciach pastoralnych (prócz Rahnera i Klostermanna) — opisać szeroko pojętą
społeczną działalność Kościoła. Bardzo wyraźnie został położony akcent na aspekt
wezwania i zobowiązania do służby, tak istotnie związany z życiem i działalnością
Jezusa. Nawet w sytuacji, gdy Sługa Boży mówi o diakonii jako jednej z życiowych
funkcji Kościoła wspólnoty35, to należy termin ten rozumieć jako zobowiązanie do
służby, która dotyczy całego Kościoła i charakteryzuje każde działanie wierzących.

Urzeczywistnianie się Kościoła we wspólnocie dokonuje się najpierw dzięki
temu, że wspólnota zdaje sobie sprawę z tego, że jest „podmiotem diakonii”, czyli
„uczestnictwem w służbie Chrystusa na rzecz zbawiania ludzi”. Ks. Blachnicki po-
wie wręcz o diakonii jako prawie życia wspólnoty:

Diakonia jest zawsze sprawowana w Duchu Świętym. Ma ona swoje źródło w namasz-
czeniu Duchem Świętym i dlatego musi być sprawowana w komunii, we wspólnocie.
Stanowi bowiem przejaw jej życia, wprost prawo jej życia36.

2. Diakonat stały w rozumieniu ks. F. Blachnickiego37

Jeśli chodzi o jego refleksję na temat diakonatu stałego, to spotykamy jedynie
parę stron na ten temat w pierwszej części podręcznika teologii pastoralnej — w jego
ostatnim rozdziale poświęconym budowaniu wspólnoty jako przedmiotu działania
Kościoła38. Nieistotna w tym przypadku jest liczba stron. Ważny jest sposób ujęcia
zagadnienia, a mianowicie oparcie odnowy diakonatu stałego na diakonii jako słu-
żebnej „postawie” Kościoła lub „zasadzie” jego życia wobec nadprzyrodzonych
i przyrodzonych potrzeb człowieka, a więc poprzez sprawowanie w duchu służby
zbawczej posługi, czyli duszpasterstwa. Diakonia stanowi charakterystyczną posta-
wę całego Kościoła, który swą misję winien realizować na wzór swego Pana, który
„nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”
(Mt 20,28). Stała się ona znakiem szczególnym, wręcz konstytucją pierwszych gmin
chrześcijańskich, określając nie tylko ich strukturę, ale także sprawowanie liturgii,

35 F. BLACHNICKI , Zasady diakonii, w: I. CHŁOPKOWSKA, E. KUSZ, G. WILCZYŃSKA (oprac.), Pielg-
rzymowanie nadziei. Nowenna, cz. II: Modlitwa o dar nowej wspólnoty, Lublin 1992, s. 26.

36 F. BLACHNICKI , Zasady diakonii, s. 26.
37 Refleksja nad miejscem i znaczeniem diakonatu stałego w ujęciu ks. Blachnickiego wiąże się w moim

przypadku z ważnym doświadczeniem osobistym. W szkole średniej i przez kilka lat studiów teologicz-
nych byłem związany z Ruchem Światło–Życie. Wraz z kilkoma kolegami mieszkaliśmy w domu ks. Blach-
nickiego w Lublinie, na Sławinku. Właśnie wtedy miałem okazję zapoznać się z biuletynem Internatio-
nales Diakonatszentrum wydawanym we Fryburgu (Niemcy). Czasopismo to przywiózł ze sobą Sługa
Boży z jednej z podróży po Europie Zachodniej. Jego bardzo pozytywne odniesienie do ruchu odnowy
diakonatu stałego stało się niewątpliwie przyczyną mego zainteresowania diakonatem (magisterium, dok-
torat) i trwających już kilkadziesiąt lat kontaktów z tym stowarzyszeniem, które grupuje diakonów sta-
łych z całego świata.

38 Blachnicki TPO I 408–414.
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rolę charyzmatów i posług oraz szczególne powołanie diakona, integralnie łączące-
go diaconia verbi, diaconia liturgiae et diaconia caritatis39.

Ks. Blachnicki był pierwszym z polskich teologów pastoralnych, który nie tylko
wprowadził do tej dyscypliny teologicznej dorobek teologów Europy Zachodniej,
szczególnie krajów języka niemieckiego, ale nawiązał z nimi twórczy dialog, który
został uwieńczony utworzeniem koncepcji personalistyczno-chrystologicznej40,
a następnie wspólnotowej41. Ujęcie Kościoła jako wspólnoty określił bli żej przez
pojęcie sakramentu: 

Kościół jest „wspólnotą–sakramentem”, to znaczy wspólnotą będącą znakiem, zapowie-
dzią i początkiem wspólnoty eschatologicznej, ostatecznej, oraz „sakramentem wspól-
noty”, to znaczy skutecznym znakiem (lub znakiem i narzędziem) w odniesieniu do
tych, którzy są do niej powołani, a znajdują się jeszcze poza zasięgiem jej widzialnej
realizacji42.

Chodzi więc — ujmując sprawę bardzo ogólnie — o budowanie Kościoła jako
„wspólnoty wspólnot”. Taki program, jako swój testament, pozostawił Jan Paweł II
w liście apostolskim Novo millennio ineunte: 

39 E. SCHWEIZER, Die diakonische Struktur der neutestamentlichen Gemeinde, w: G.K. SCHÄFER,
T. STROHM (red.), Diakonie — biblische Grundlagen und Orientierungen. Ein Arbeitsbuch zur theologi-
schen Verständigung über den diakonischen Auftrag, Heidelberg 1990, s. 159–185; J. ROLOFF, Zur diako-
nischen Dimension und Bedeutung von Gottesdienst und Herrenmahl, w: tamże, s. 186–201; J. ROHDE,
Charismen und Dienste in der Gemeinde. Von Paulus zu den Pastoralbriefen, w: tamże, s. 202–221;
L. SCHOTTROFF, Dienerinnen der Heiligen. Der Diakonat der Frauen im Neuen Testament, w: tamże,
s. 222–242; K. RAHNER, H. VORGRIMLER (red.), Diaconia in Christo. Über die Erneuerung des Diakonates,
Freiburg – Basel – Wien 1962; Le diacres das l’Église et le monde d’aujourd’hui, Paris 1966; J. CAMI -
NADA, Der Diakon. Reflexionen über die Dogmatik des eigenständigen „Dienstamtes” in der Kirche, Mün-
ster 1970; Der Diakon. Ein Werkbuch für den deutschsprachigen Raum, Freiburg in Br. 1970; B. BRIDEL,
Aux seuils de l’espérance. Le diaconat en notre temps, Neuchâtel 1971; A. ALTANA , Il rinnovamento
della vita ecclesiale e il diaconato, Vicenza 1974; J.G. PLÖGER, H.J. WEBER (red.), Der Diakon. Wieder-
entdeckung und Erneuerung seines Dienstes, Freiburg – Basel – Wien 19812; R. ZIEGERT, Der neue Dia-
konat. Das freie Amt für eine missionarische Kirche — Bilanz einer französische Bewegung 1959–1977,
Göttingen 1980.

40 Sformułował ją w następujących słowach: „Zbawcze pośrednictwo Kościoła (jako instytucji), czyli
duszpasterstwo, musi być tak sprawowane (...), aby uobecnić udzielanie się Boga w Chrystusie przez słowo
i sakrament oraz warunkować wolne przyjęcie tego udzielania się w Duchu Świętym przez wiarę i miłość
dla wzrostu Kościoła (jako społeczności)”; F. BLACHNICKI , Teologia pastoralna ogólna, cz. II: Eklezjolo-
giczna dedukcja teologii pastoralnej, Lublin 1971, s. 66 (dalej: Blachnicki TPO II).

41 Ujęcie zasady teologii pastoralnej i duszpasterstwa wokół „terminu” wspólnota przedstawił w nas-
tępujących słowach: „Zasadą życia Kościoła, określającą, w jaki sposób ma się on urzeczywistniać zgodnie
z wolą Chrystusa i swoją naturą i dla zapewnienia sobie wewnętrznego i zewnętrznego wzrostu, jest koi-
nōnia, czyli w widzialnym znaku (sakramentalnie) posługi słowa i sakramentu oraz społecznej jedności
wiary i miłości zrealizowana wspólnota życiowa osób z Chrystusem i pomiędzy sobą w Duchu Świętym,
który jako jedna i ta sama Osoba w Chrystusie i wszystkich członkach Kościoła stanowi niewidzialną
istotę tej wspólnoty” (Blachnicki TPO II 444). W myśl tej zasady teologia/eklezjologia pastoralna jest
teologiczno-praktyczną nauką, która w świetle Objawienia oraz zbawczej woli Boga (obiectum formale
quo) zajmuje się żywym Kościołem, czyli Kościołem, o ile urzeczywistnia się współcześnie we wspól-
nocie (obiectum formale quod) (tamże, s. 467).

42 Tamże, s. 429–420.
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Czynić Kościół „domem i szkołą komunii”: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w roz-
poczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jed-
nocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata (art. 43).

Z wypracowanej przez ks. Blachnickiego wspólnotowej koncepcji zbawczej
posługi Kościoła (duszpasterstwa), jak i teologii pastoralnej, wynika, że „wspól-
nota w Chrystusie musi być zarówno podmiotem, jak i przedmiotem zbawczego
działania Kościoła”. Ks. Blachnicki dokonując podziału przedmiotu materialnego
teologii pastoralnej na ogólną i szczegółową43, w części szczegółowej zrezygnował
z dotychczasowego (tradycyjnego) dzielenia na leiturgia, martyria i diakonia na
korzyść urzeczywistniania się Kościoła „na płaszczyźnie znaku”, w „życiu jednost-
kowym” i „we wspólnocie”44. Urzeczywistnianiu się Kościoła we wspólnocie mia-
łyby się zajmować trzy szczegółowe dyscypliny: diakonia, caritas, teologia pasto-
ralna społeczna:

Pierwsza zajmowałaby się „diakonią” jako stałą, jakby „zawodową” posługą w ramach
wspólnoty na rzecz wspólnoty. W szczególności byłaby tu mowa o kapłaństwie minis-
terialnym (typ i model kapłana na daną godzinę, formacja kapłańska, życie kapłana),
o diakonacie, o świeckich pomocnikach w duszpasterstwie, o zgromadzeniach zakon-
nych i instytutach świeckich, o różnych organizacjach, ośrodkach i ruchach będących
na usługach duszpasterstwa. Osobna dziedzina eklezjologii pastoralnej szczegółowej
miałaby za swój przedmiot caritas jako funkcję Kościoła. Tu należałoby omówić aktu-
alne problemy, przejawy i formy oraz zadania kościelnej akcji charytatywnej. Trzecią
dyscypliną byłaby „teologia pastoralna społeczna”. Miałaby za przedmiot urzeczywist-
nianie się Kościoła w konkretnych wspólnotach lokalnych, o ile są one obok liturgii
widzialnym znakiem Kościoła – Sakramentu. Wprawdzie urzeczywistnianie się Koś-
cioła jako wspólnoty jest przedmiotem całej eklezjologii pastoralnej, niemniej zacho-
dzi potrzeba naukowego zajęcia się problemem powstawania i wzrostu konkretnych
wspólnot, będących znakiem Kościoła powszechnego. Będzie tu chodziło o takie wspól-
noty, jak rodzina chrześcijańska (ekklezjola), parafia lub inna wspólnota terytorialna
lub funkcjonalna oraz różnego rodzaju grupy elitarne powstające w ramach Kościołów
lokalnych45.

Zagadnienie diakonatu stałego sytuuje zatem ks. Blachnicki w ramach szcze-
gółowej dyscypliny, której nadał nazwę „diakonia”. Jednym z jej ważnych zadań
miałoby być strzeżenie w życiu Kościoła służebnego wymiaru urzędu kościelne-
go46. Pisał bowiem: 

43 Blachnicki TPO II 476–486.
44 M. MARCZEWSKI, Od nauki o trzech urzędach Chrystusa do sposobu urzeczywistniania się Koś-

cioła, w: M. WYSOCKI (red.), „Fructus Spiritus est caritas”. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu
Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu […], Lublin 2011, s. 803–810.

45 Blachnicki TPO II 482–483.
46 Jak pamiętamy, refleksja nad znamieniem (charakterem) posługi diakońskiej wymownie podkreśla

rolę tego urzędu jako „strażnika” służebnego wymiaru urzędu kościelnego (przyp. 16). W Ratio fundamen-
talis institutionis diaconorum permanentium związano to z duchowością diakońską jako „duchowością
służby”: „Duchowość służby jest duchowością całego Kościoła, ponieważ cały Kościół, na podobieństwo
Maryi, jest »służebnicą Pańską« (Łk 1,28) w służbie zbawienia świata. Dlatego też, aby ułatwić Kościo-
łowi [!] przeżywanie służby, Pan daje żywy i osobowy znak swego bycia sługą [czyli diakona!]. Ducho-
wość służby jest zatem, w szczególny sposób, duchowością diakona. Staje się on, istotnie, po przyjęciu
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Prześledzenie historii diakonii i urzędów w Kościele byłoby ogromnie ważne dla zrozu-
mienia pewnych istotnych praw urzeczywistnienia się Kościoła jako wspólnoty w Chrys-
tusie. Historia ta ukazałaby, że ciągle grozi niebezpieczeństwo wypaczenia „diakonii”
w kierunku władczego dominium, które zawsze prowadzi do zaniku prawdziwego
ducha wspólnoty w Kościele. Bo w miarę, jak nosiciele urzędu zaczynają akcentować
swoją władzę, wierni przestają czuć się odpowiedzialni za los wspólnoty, stając się
tylko biernym przedmiotem dla działalności tych, którzy mają władzę w Kościele. Na
tym jednak nie kończy się proces rozkładu ducha wspólnoty. W dalszej konsekwencji
i wierni zaczynają czuć się w Kościele jako poddani/niewolnicy wobec panów i wład-
ców w świeckim społeczeństwie, przeżywając ich rządy jako jarzmo, któremu trzeba
się z konieczności poddać, czekając tylko na okazję, aby się spod niego wyzwolić. His-
toria Kościoła okresu potrydenckiego wykazała dobitnie, do jakich konsekwencji prowa-
dzi jednostronne zaakcentowanie w Kościele roli hierarchii i elementu władzy. Odno-
wa Kościoła podjęta przez Sobór Watykański II, wracając do biblijnej wizji „Kościoła
ludu Bożego”, żyjącego we wspólnotach, konsekwentnie silnie uwydatniała charakter
służebny wszelkiej władzy w Kościele47.

Problem polega na tym, że do dziś nie ma opracowania takiej historii, i że
trzeba ją napisać48. 

Refleksja nad historią diakonii pozwoliła ks. Blachnickiemu na wskazanie na
zasadę, normę urzeczywistniania się Kościoła jako wspólnoty, które w Ruchu Świat-
ło–Życie zwykło określać się „zasadą życia komórki”:

Prawo to wyraża się w tym, że Kościół aktualizuje się i realizuje w konkretnych gmi-
nach, wspólnotach i kościołach lokalnych. Każda zaś taka wspólnota, podobna do żywej
komórki, musi mieć swoje „jądro”, złożone z grupy ludzi, którzy przyjęli wezwanie
Chrystusa do pójścia za Nim, do oddania się całkowitego na Jego służbę siostrom i bra-
ciom konkretnej wspólnoty49. Wśród tych ludzi, obierających drogę naśladowania Chrys-
tusa w dziewictwie i ubóstwie, muszą znajdować się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Tak było w pierwszej wspólnocie i komórce zgrupowanej wokół Chrystusa, i tak musi
być do końca pielgrzymowania Kościoła poprzez wieki historii. Domaga się tego zdro-
wy rozwój życia Kościoła. Temu rozwojowi w historii zawsze zagrażały dwie fałszywe
tendencje, przynoszące w rezultacie skostnienie, martwotę i wypaczenie konkretnych
wspólnot kościelnych. Jedna tendencja wyraża się w „odpływie” uczniów Chrystuso-
wych, powołanych do „diakonii” Kościoła w czystości i ubóstwie, do wspólnot zakon-
nych, „wyjętych”, żyjących na marginesie Kościoła istniejącego w lokalnych wspól-
notach, nie związanych z życiem Kościoła. Nie znaczy to oczywiście, żeby w Kościele
nie miały racji istnienia obok wspólnot lokalnych wspólnoty funkcjonalne, spełniające
specjalne zadania w organizmie mistycznym Ciała. Chodzi o to, aby te wspólnoty nie
działały w izolacji od życia Kościoła skupiającego się w Kościołach lokalnych wokół
biskupów, a także, by nie skupiały w swoich szeregach wszystkich uczniów Chrystusa,

święceń żywym obrazem Chrystusa–Sługi w Kościele [!]” (Wytyczne, art. 11; por. art. 5–7, 72, 85; Dyrek-
torium, 44, 49).

47 Blachnicki TPO I 410.
48 Pomocą może się okazać trzytomowe dzieło, które ukazało się w latach sześćdziesiątych: H. KRIMM

(red.), Quellen zur Geschichte der Diakonie, t. I–III, Stuttgart 1960–1965.
49 Dzisiaj posługujemy się terminem team. W „sensie ścisłym” terminem tym należy określić grupę

osób, wyróżniającą się specjalistycznym wykształceniem i różnorodnymi zadaniami, która potrafi podjąć
i rozwiązać złożone i trudne zadania lub problemy duszpasterskie. Można ją określić i traktować jako „zes-
pół pastoralny”; zob. M. MARCZEWSKI, Zespół pastoralny, EK 20, 1360.
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idących za Nim drogą rad ewangelicznych, tak iż nikt z nich nie pozostaje na usługach
wspólnot — gmin lokalnych. Druga niebezpieczna tendencja, będąca konsekwencją
pierwszej, wyraża się w tym, że w diakonii, pojętej jako wspólnota osób oddanych w du-
chu wiary i miłości nadprzyrodzonej na usługi Kościoła lokalnego, powstaje zespół
urzędników i najemników, bezduszny i martwy aparat administracyjny. Miejsce kole-
gium prezbiterów zajmuje urząd parafialny, na czele którego stoi proboszcz, pan i za-
rządca, urzędnik na posadzie, który zatrudnia i opłaca pomocniczych urzędników —
wikariuszy. Miejsce oddanych Chrystusowi i Kościołowi diakonów zajmują pomniejsi
urzędnicy i pracownicy, jak organista, kancelista, kościelny, grabarz, każdy na swój
sposób starający się uzyskać jak największy dochód ze swojego rzemiosła. Miejsce
wdów i diakonis zajmują dewotki i tak zwane „matki kościoła”, wysiadujące na wszyst-
kich nabożeństwach, nie pełniąc w parafii żadnej służby apostolskiej miłości. W ten spo-
sób powstaje martwa parafia, jednostka prawno-administracyjna, nie mająca nic wspól-
nego z żywym „Kościołem Wspólnotą” w Chrystusie i Duchu Świętym50.

O tym już pisaliśmy, ale w tym miejscu warto przypomnieć, że szczególnym
strażnikiem służebnego i charyzmatycznego wymiaru Kościoła – Wspólnoty jest
właśnie diakon stały ze względu na wypływającą z tożsamości teologicznej diakona-
tu duchowość służby. Cytowany tekst Ratio fundamentalis institutionis diaconorum
permanentium o duchowości służby został przez autorów Wytycznych dotyczących
formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce ubogacony przez podkreślenie,
że duchowość służby „wyraża się zarówno w pełnieniu, jak i animowaniu przez
diakona służby we wspólnocie kościelnej”51.

W refleksji nad posługą diakona stałego nie mogło zabraknąć zwrócenia uwagi
na charytatywny wymiar jego posługi52. Ze swej strony chciałbym jednak zwrócić
uwagę na szczególny związek caritas z celebracją liturgii. Ks. Blachnicki byłby
zadowolony z przywołania tego powiązania. Zwrócił na nie uwagę dk. Hannes Kra-
mer (1929–2001) — mój wielki przyjaciel, promotor odnowy diakonatu stałego53:

50 Blachnicki TPO I 412–413.
51 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Wytyczne dotyczące formacji, 11 (podkreślenie moje: M. M.).

„Jak wskazuje samo słowo «diakonat», tym, co kształtuje wewnętrzne pragnienia i zadania przyjmujące-
go ten sakrament, jest duch służby. Diakonat ma urzeczywistniać to, co Jezus powiedział o swojej misji:
«Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu»
(Mk 10,45; por. Mt 20,28). Niewątpliwie Jezus kierował te słowa do Dwunastu, których przeznaczał do
kapłaństwa, by pouczyć ich, że chociaż obdarzeni przez Niego władzą, powinni postępować jak On —
jako słudzy. To napomnienie odnosi się więc do wszystkich pełniących posługę dla Chrystusa. Ma ono
jednak szczególne znaczenie dla diakonów, bo w ich przypadku, ze względu na święcenia, kładzie się
wyraźny akcent na tę służbę. Nie dysponują oni pasterską władzą kapłanów. Szczególnym zadaniem dia-
konów jest ukazywanie postawy służby przez spełnianie wszystkich właściwych im funkcji. Jeśli ich
posługiwanie zgodne jest z tym duchem, ukazują oni jaśniej charakterystyczny rys oblicza Chrystusa:
służbę. Są nie tylko «sługami Boga», lecz również swych braci”; JAN PAWEŁ II, Zarys duchowości dia-
kona, art. 1, w: TENŻE, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II — Kościół, cz. V: Posługa prezbiterów
i diakonów, w: Nauczanie Kościoła katolickiego. Program komputerowy, Kraków 2003.

52 Blachnicki TPO I 413–414.
53 M. MARCZEWSKI, Kramer Hans, EK 9, 1195–1196; zob. M. MARCZEWSKI, Pionier odnowy dia-

konatu stałego Hannes Kramer (1929–2001), RTK 49 (2002), z. 6, s. 238–242; TENŻE, Hannes i Erika
Kramerowie (1929–2001 + 1930–2001), „Diakon” (2004), nr 1, s. 120–124.
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Urząd kościelny odpowiada nie tylko za utrzymanie jedności parafii, za to, by zbierała
się w celu słuchania słowa Bożego i sprawowania Eucharystii, lecz także za założenia
i konsekwencje wynikające ze wspólnoty, to jest za braterską służbę wypływającą z chrześ-
cijańskiej miłości. To właśnie stanowi punkt wyjścia dla działalności diakona. Jego
zadanie polega na kształtowaniu żywych, solidarnych wspólnot w Kościele i społe-
czeństwie, przejawianie troski o tych, którym miłość Jezusa potrzebna jest najbardziej,
czyli o ludzi lekceważonych, zajmujących niską pozycję społeczną, zrozpaczonych
i upośledzonych, ubogich i zaniedbywanych przez parafię, wegetujących na marginesie
społeczeństwa i Kościoła. Bezinteresownie służąc tym ludziom oraz prowadząc wśród
nich pracę, należy dążyć do wyrwania ich z izolacji do świeckiej i chrześcijańskiej spo-
łeczności. Diakon winien opiekować się tymi ludźmi i nie dopuszczać, by służba chrześ-
cijańskiej miłości była zaniedbywana w parafii. Wykonywanie tych zadań nie może
się sprowadzać jedynie do osobistego wkładu i zaangażowania diakona. Powinien bo-
wiem pobudzać do diakońskiej służby także innych członków parafii i dbać o to, aby
wszyscy chcieli i umieli ją pełnić54.

3. Formacja diakonów stałych w ramach kręgów Domowego Kościoła

Analiza procesu formacji deuterokatechumenalnej, której poddaje się każdy
z uczestników Ruchu Światło–Życie, w aspekcie diakonii i diakonatu, wykazała,
że odpowiada on podstawowym wymogom wprowadzenia na drogę przyjęcia od-
powiedzialności za Kościół w realizacji powołania do diakonatu stałego. Temu prze-
konaniu powinno dać się zadość poprzez wypracowanie specjalnych katechez doty-
czących nauki o powołaniu do diakonatu stałego i funkcji diakona na etapie drugiego
i trzeciego roku programu formacyjnego młodzieży, a przede wszystkim w proce-
sie bezpośredniej formacji kręgów Domowego Kościoła. Nadzieje te są związane
z przygotowaniem materiałów dla trzeciego roku (stopnia) formacji Domowego
Kościoła55 i formacją diakonijną po trzecim stopniu (jeszcze nie opisaną).

Zwracając uwagę na to zagadnienie, należy podjąć temat zasygnalizowany już
wcześniej, a mianowicie o roli/wpływie wspólnoty w procesie formowania się i roz-
woju powołania diakońskiego. Nie chciałbym, by sam termin „powołanie” był ro-
zumiany ekskluzywnie, tzn. ograniczony do kapłaństwa czy diakonatu. Do takiego
rozumienia „powołania” nie dopuszcza proces formacyjny Ruchu Światło–Życie,
kiedy po stopniu trzecim rozpoczyna się szczególny rodzaj formacji diakonijnej,

54 H. KRAMER, Diakonat stały a odnowa diakonii, „Novum” 20 (1979), nr 4–5, s. 128–145.
55 Materiały, które stanowią podstawę dla formacji uczestników kręgu Domowego Kościoła (zob.

przyp. 15), wydają się niepełne i nie we wszystkim zadowalające. Powinny przynajmniej odpowiadać,
podobnie jak w przypadku formacji młodzieży, trzyletniemu procesowi kształcenia. Należałoby też —
podobnie jak w formacji młodzieżowej — nadać poszczególnym etapom nazwy charakterystyczne dla
poszczególnych stopni formacji. Nadto winien w nich wybrzmieć „duch oazy” poprzez zwrócenie uwagi
na naukę o dziesięciu charyzmatach, darach łaski, w które wyposażył Pan Ruch Światło–Życie. Zagad-
nienie opracowania materiałów formacyjnych dla kręgów Domowego Kościoła to osobny problem, który
powinien być dość szybko podjęty i opracowany.
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polegającej na kształceniu odkrytego w sobie charyzmatu56. Wskazanie na odpo-
wiedzialność za proces formowania i towarzyszenia w rozwoju powołania diakoń-
skiego jest przywołane z racji zainteresowania tym właśnie fenomenem powołania.

Wagę i znaczenie wspólnot pochodzenia, z których wywodzą się aspiranci, kan-
dydaci do diakonatu, podkreśla Ratio fundamentalis institutionis diaconorum per-
manentium57. Autorzy dokumentu wskazują na znaczenie w tym procesie formacyj-
nym trzech środowisk życia przyszłego diakona, a mianowicie: rodziny, wspólnoty
parafialnej i stowarzyszeń kościelnych. Rola każdej z nich jest wyraźnie określona58:

— rodzina „powinna być zaproszona do procesu «wspierania ich formacji modlitwą,
postawą pełną szacunku (...). Nawet w przypadku rodziców i innych członków ro-
dziny przeciwnych wybranemu powołaniu lub obojętnych na nie, szczera i spokoj-
na konfrontacja z ich poglądami może dostarczyć bodźców, które przyczynią się
do bardziej świadomego i zdecydowanego dojrzewania powołania (...)». W przypad-
ku zaś aspirantów i kandydatów żonatych, należy uczynić wszystko, aby zawarte
małżeństwo przyczyniało się skutecznie do umocnienia ich formacji do diakonatu” 59;

— wspólnota parafialna wezwana jest do towarzyszenia w procesie przygotowaw-
czym do przyjęcia święceń diakonatu „poprzez modlitwę i uczestnictwo w kate-
chezie, która uwrażliwia wiernych na tę posługę” 60;

— stowarzyszenia kościelne, z których wywodzą się aspiranci i kandydaci do diako-
natu, „mogą być dla nich nieustannym źródłem pomocy i wsparcia (...) pomagać
w nabyciu dojrzałości duchowej i autentycznej diakońskiej dyspozycyjności” 61.

*   *   *

Owocem działalności kręgów Domowego Kościoła jest doprowadzenie do two-
rzenia Kościoła ze społeczności osób przynależących do parafii. Chodzi o to, by
parafia stawała się wspólnotą wspólnot poprzez umiejętność rozpoznawania i wspie-
rania powołań ojców rodzin do diakonatu stałego i osób, które odkryły w sobie cha-
ryzmat „diakonii stałej”, gotowych na „zawodową” posługę w ramach wspólnoty
na rzecz wspólnoty. Skutkowałoby to z kolei wytworzeniem pośród parafian i osób

56 Dokonuje się to w ramach szkoły animatora (Kurs oazowy dla animatorów. Podręcznik, wyd. 4,
b.m.r.w., s. 8–9, oraz diakonii specjalistycznych (Diakonia jedności Ruchu Światło–Życie. Projekt statutu.
[Lublin] 1981 s. 19).

57 Wytyczne, 27.
58 Można mieć oczywiście zastrzeżenia do wskazania na potrzebę ich aktywności dopiero po okaza-

niu decyzji podjęcia okresu aspiranckiego i kandydackiego. O wiele właściwsze jest stanowisko Ojców
Soboru, którzy w Dekrecie o apostolstwie świeckich pouczają o obowiązku wcześniejszej troski i ins-
piracji w kierunku powołania: „Chrześcijańscy małżonkowie są dla siebie nawzajem, dla swoich dzieci
i innych domowników współpracownikami łaski i świadkami wiary. Dla swoich dzieci są oni pierwszymi
zwiastunami wiary i wychowawcami, dlatego niech słowem i przykładem przygotowują je do życia chrześ-
cijańskiego i apostolskiego, pomagają im roztropnie w rozpoznawaniu ich powołania, a w przypadku
odkrycia w nich powołania świętego niech pielęgnują je z wielką troskliwością” (DA 11; por. KK 11). 

59 Wytyczne, 27.
60 Tamże.
61 Tamże.
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zaangażowanych w kręgi Domowego Kościoła przejmowania form i zadań zwią-
zanych z wieloraką w swych objawach charytatywną posługą Kościoła. Te dwa dzia-
łania stawałyby się inspiracją do tworzenia nowych wspólnot kręgów Domowego
Kościoła lub inicjatyw społecznych, bazujących na darach charyzmatycznych62.

62 Jest to praktyczne ujęcie teorii o tworzeniu Kościoła we wspólnocie osób, który stanowi ostatni
aspekt modelu podziału eklezjologii pastoralnej szczegółowej ze względu na sposób urzeczywistniania
się Kościoła — obok działalności na płaszczyźnie znaku i w życiu jednostkowym. W zakres „diakonii”
wchodziłaby refleksja nad kapłaństwem ministerialnym (m.in. diakonatem stałym), zgromadzeniami zakon-
nymi i instytutami świeckimi oraz różnymi organizacjami, ośrodkami i ruchami, będącymi na usługach
duszpasterstw. W zakres caritas miałyby wejść zagadnienia związane z zadaniami kościelnej akcji chary-
tatywnej, zaś „teologii pastoralnej społecznej” — problemy związane z powstawaniem i rozwojem kon-
kretnych wspólnot będących znakiem Kościoła powszechnego, a mianowicie rodziny chrześcijańskiej
(eklezjola), parafii i grup elitarnych (Blachnicki TPO II 480–484).
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TYTUŁ GRZECZNO ŚCIOWY „KSI ĄDZ”
I STRÓJ DUCHOWNY STAŁYCH DIAKONÓW W POLSCE

Od kilku już lat pełnią w Polsce posługę diakoni stali (2008 r. — pierwsze świę-
cenia w Toruniu). Aktualnie mamy 18 diakonów stałych (5 z diecezji opolskiej,
4 — z warszawskiej, 3 — z toruńskiej, 3 — z katowickiej, po 1 — z ełckiej, pel-
plińskiej i gliwickiej). Od 2014 r. odbywają się ogólnopolskie rekolekcje zamk-
nięte dla diakonów stałych i ich małżonek (Opole, Toruń). Na rekolekcjach tych
następuje także budująca wymiana doświadczeń, a także zgłaszane są różnego ro-
dzaju pytania, dotyczące nie tylko wykonywanych posług, ale także spraw drugo-
rzędnych, jednak ważnych w życiu codziennym.

Na ostatnich rekolekcjach w Przysieku k. Torunia (2–5.07.2015) ożywioną dys-
kusję wywołały dwie sprawy, a właściwie dwa pytania: czy diakonowi stałemu
przysługuje grzecznościowy tytuł „ksiądz”? W jakim zakresie stały diakon może
nosić strój duchowny w czynnościach liturgicznych i poza liturgią? Okazało się,
że w poszczególnych diecezjach istnieje różna praktyka. Czy zatem możliwe było
uzgodnienie jednolitego stanowiska?

1. Tytuł grzecznościowy „ksiądz”

U wielu osób istnieją opory w stosowaniu tego tytułu do diakonów stałych,
gdyż uważają, że należy się wyłącznie duchownym od prezbiteratu wzwyż. Tym-
czasem wyraz „ksiądz” jest tytułem grzecznościowym, nieprzetłumaczalnym na ję-
zyki obce, w których najczęściej używane jest słowo „pan”, np. w języku czeskim:
pan fararz, pan biskup, pan kardynał, podobnie w języku niemieckim: Herr Pfarrer,
Herr Bischof itd.

Starosłowiańskie „knez” (książe) w ciągu wieków ulegało zmianom. Do słowiań-
skiego zostało zapożyczone z germańskiego kuning – „książę, naczelnik plemienny”
(kuning 6 kßnęgß 6 kъnęgъ 6 kъnędzь). Do języka polskiego najprawdopodobniej
przeszło ze staroczeskiego1. W polszczyźnie słowo uległo dalszym przekształce-
niom (zanik jerów, zmiana nagłosowego kń- w kś- itd.). We wczesnym średniowie-

1 Z. KLEMENSIEWICZ, Historia języka polskiego, Warszawa 2002, s. 29.
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czu zaczęto tak określać ludzi możnych i wpływowych. Mianem tym nazywano
później też niekoronowanych władców jako odpowiednik łacińskiego słowa dux
(dziś w tym znaczeniu występuje polska forma „książę”, która pierwotnie znaczyła
młodego władcę [książę od ksiądz]).

Stosowanie tytułu „ksiądz” do osób duchownych jest późniejsze. Powszechnie
stosowane było od połowy XIII w., z czasem zakres stosowania został rozszerzony
na duchownych również niekatolickich.

Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii staropolskiej termin „ksiądz” wyjaśnia
następująco:

Ksiądz znaczył w pierwotnej polszczyźnie księcia i każdego panującego, nie wyłączając
nawet króla. Bogufał mówi w swojej kronice, że Polacy nazywali najprzód Bolesława
Chrobrego wojewodą, a potem księdzem. Tenże wielki monarcha, chcąc w oczach ludu
napół jeszcze pogańskiego podnieść urok kapłanów chrześcijańskich, zwał duchownych
„księdzami”, co dało początek do ogólnego mianowania ich tym wyrazem. „Ksiądz” jed-
nak oznaczał monarchę jeszcze do wieku XVII. Tym też wyrazem określa króla w XV w.
tłumacz Statutu wiślickiego. I w XVI w. w Statucie Herburta czytamy jeszcze: „My, Zyg-
munt August, z łaski Bożej król polski, wielki ksiądz litewski”. W XVII w. wyraz ksiądz,
uogólniony na wszystkie osoby duchowne, zanika zupełnie w znaczeniu świeckim2.

Z powyższej analizy widzimy, ze termin „ksiądz” początkowo nie miał charak-
teru religijnego i nie wiązał się z funkcją sakralną duchownych. Od początku był
to tytuł grzecznościowy stosowany w Polsce do wszystkich duchownych (także
niekatolickich). Na ogół też tytuł ten stosowany był do kandydatów do kapłaństwa,
zwłaszcza diakonów. Problem stosowania tego tytułu grzecznościowego powstał
dopiero po wprowadzeniu u nas żonatych diakonów stałych.

Wydaje się, że dla wielu diakon stały należy nadal do wiernych świeckich, bo
jest żonaty, ma rodzinę, pracuje zawodowo, a więc żyje „w świecie”, dlatego od-
mawia mu się tytułu „ksiądz”. Tymczasem diakon stały należy do duchowieństwa.
Zgodnie z teologią katolicką, diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu
święceń (diakonat, prezbiterat i episkopat), stąd „źródłem diakonatu jest konsek-
racja i nadana mu misja Chrystusa” (KK 28–29). Przez nałożenie rąk i modlitwę kon-
sekracyjną diakon zostaje ustanowiony świętym szafarzem i staje się członkiem
hierarchii. Fakt ten określa jego status teologiczny i prawny w Kościele”3.

Diakon „umocniony łaską sakramentalną służy Kościołowi w posłudze liturgii,
słowa i miłości” 4. Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie stwierdza:
„Przyjmujący diakonat staje się duchownym i zostaje inkardynowany do Kościoła
partykularnego” (kan. 266). A więc diakon stały jest duchownym, a nie katolikiem
świeckim. Stwierdzenia te potwierdzają również Wytyczne dotyczące formacji, ży-

2 Z. GLOGER, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1985, s. 108–109.
3 KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, nr 1

(22.02.1998).
4 KK 29.



TYTUŁ GRZECZNOŚCIOWY „KSIĄDZ”  I STRÓJ DUCHOWNY STAŁYCH DIAKONÓW W POLSCE 39

cia i posługi diakonów stałych w Polsce: „Przez święcenia diakon staje się człon-
kiem hierarchii Kościoła i jednocześnie nabywa uprawnienia, i zaciąga zobowiąza-
nia właściwe temu stanowi, skodyfikowane w kanonach 273–289 KPK”5. Kanony
te obowiązują wszystkich duchownych, a więc i diakonów stałych. Warto przytoczyć
postanowienia, które dotyczą przede wszystkim „obowiązku dążenia do świętości”
wszystkich duchownych (chodzi zwłaszcza o kan. 275–276), dlatego wszyscy du-
chowni (także diakoni):

1) „winni być złączeni ze sobą węzłem braterstwa i modlitwy oraz współpracować
ze sobą” (kan. 275);

2) „w swoim życiu ze szczególnej racji zobowiązani są dążyć do świętości, zwłasz-
cza że — będąc konsekrowani Bogu z nowego tytułu przez przyjęcie świeceń —
stają się szafarzami Bożych tajemnic dla służenia Jego ludowi.

3) aby mogli osiągnąć tę doskonałość:
— powinni przede wszystkim wiernie i niestrudzenie wypełniać obowiązki pas-

terskiej posługi;
— mają posilać swoje duchowe życie z podwójnego stoły; Pisma Świętego

i Eucharystii; stąd usilnie zachęca się kapłanów, aby codziennie sprawowali
Ofiarę eucharystyczną, diakonów zaś, by w jej składaniu codziennie uczest-
niczyli” (kan. 276);

— diakoni stali mają odmawiać część liturgii godzin, określoną przez Kon-
ferencję Episkopatu (u nas obowiązkowo jutrznię i nieszpory) (tamże);

— „obowiązani są również do odprawiania rekolekcji, według przepisów pra-
wa partykularnego;

— zachęca się, by regularnie oddawali się rozmyślaniu, często przystępowali
do sakramentu pokuty, oddawali szczególną cześć Bogurodzicy Dziewicy
i praktykowali inne powszechne i partykularne środki uświęcenia” (tamże).

Diakona stałego obowiązują również postanowienia dalszych kanonów KPK
(280–289), z wyjątkiem jednak tych przepisów, które odnoszą się jedynie do prez-
biterów, albo są uwarunkowane odrębnymi zarządzeniami Konferencji Episkopatu
lub własnego biskupa diecezjalnego. 

Jeśli zatem diakonów stałych obowiązują w zasadzie te same obowiązki, co in-
nych duchownych, to nie można pozbawiać ich tych samych praw, zwłaszcza zwy-
czajowych, a takim jest tytuł grzecznościowy „ksiądz”. Powszechnie uważamy za
mało poprawne zwracanie się do proboszcza lub biskupa: „Proboszczu!” lub „Bisku-
pie!”, dodajemy tytuł grzecznościowy: „Księże Proboszczu” lub „Księże Biskupie”
(albo Ekscelencjo), a za wręcz obraźliwe uważamy zwracanie się do tych osób przez
„pan”. Czy zatem, mając na uwadze powyższe wywody teologiczno-prawne, wypada

5 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych
w Polsce, Częstochowa 2004, s. 47–48. 
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nam zwracać się do diakona przez „Panie diakonie!”, a nie raczej „Księże diako-
nie”? Do takiego grzecznościowego zwrotu powinniśmy się jednak przyzwyczaić. 

2. Strój duchowny diakona stałego

Z tytułem grzecznościowym „ksiądz” łączy się również strój duchowny diako-
na stałego. Musimy mieć świadomość, że pewne z góry założone postanowienia,
często ograniczające, zweryfikuje dopiero praktyka życia codziennego. Po kilku
latach posługiwania diakonów stałych w Polsce widzimy już różnorodność praktyk
i form postępowania w poszczególnych diecezjach. Dotyczy to nie tylko tytułu grze-
cznościowego, ale i stroju diakona stałego, zwłaszcza używanego poza liturgią.

2.1. Strój diakona podczas liturgii

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego uzasadnia różnorodność stoso-
wania szat liturgicznych:

W Kościele, który jest Ciałem Chrystusa, nie wszyscy członkowie pełnią jednakowe
czynności. To zróżnicowanie funkcji w sprawowaniu Eucharystii ukazuje się zew-
nętrznie przez różnorodność szat liturgicznych. Dlatego szaty te powinny być znakiem
funkcji właściwej każdemu z posługujących. Poza tym szaty liturgiczne winny pod-
kreślać piękno świętych czynności. Szaty, jakie mają ubierać kapłani, diakoni, a także
pełniący posługi świeccy, przed oddaniem do użytku liturgicznego mogą zostać pobło-
gosławione zgodnie z obrzędem podanym w Rytuale Rzymskim (n. 335). W modlitwie
błogosławieństwa dziękujemy najpierw Bogu za wybranych szafarzy misteriów zba-
wienia Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana Nowego Przymierza, i pro-
simy, aby szafarze ci „ze czcią je przywdziewali i świętym postępowaniem naśladowali
to, co będą sprawować” 6.

Zadaniem diakona w celebracjach liturgicznych jest zasadniczo asystowanie
i posługiwanie przewodniczącemu. W czasie Mszy św. jest to także służba przy
ołtarzu (przy księdze i kielichu), kierowanie zgromadzeniem wiernych poprzez
odpowiednie polecenia oraz wypowiadanie intencji modlitwy powszechnej. Pod-
czas każdej celebracji, w której uczestniczy diakon, zawsze on sam odczytuje tekst
Ewangelii, może także, z upoważnienia celebransa, wygłosić homilię.

Niektóre obrzędy diakon może sprawować samodzielnie, z polecenia biskupa
lub proboszcza. Jest zwyczajnym szafarzem Komunii św. Może uroczyście udzie-
lać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa, przewodniczyć liturgii pogrze-
bu, liturgii godzin i nabożeństwom, a także sprawować błogosławieństwa.

Strój liturgiczny diakona w czasie celebrowanej liturgii określają przepisy ksiąg
liturgicznych, do przestrzegania których zobowiązują również Wytyczne Konferen-

6 Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, nr 1079, 1084, t. II, Kato-
wice 1994, s. 125–127.
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cji Episkopatu Polski: „Podczas pełnienia funkcji liturgicznych używa on [diakon]
stroju zgodnie z przepisami liturgicznymi” (nr 90)7.

Te ogólne stwierdzenia wymagają szczegółowych wyjaśnień. Przepisy ksiąg
liturgicznych określają strój diakona podczas pełnienia przez niego posługi w czasie
celebracji liturgicznej, kiedy asystuje lub przewodniczy, a także kiedy diakon tylko
uczestniczy w liturgii jak inni duchowni i używa stroju chórowego.

Mszał Rzymski stwierdza: „Szatą własną diakona jest dalmatyka, którą wkłada
na na albę i stułę, gdy dalmatyki brak lub gdy obrzędy są sprawowane mniej uroczyś-
cie, diakon może jej nie wkładać” 8; „diakon zakłada stułę na lewe ramię, prowadzi
ją ukośnie przez piersi do prawego boku i tam ją spina (lub wiąże)”9. W nadzwy-
czajnej formie rytu rzymskiego diakon używa także manipularza. Z powyższych
stwierdzeń wyprowadza się błędny wniosek, a nawet nakazuje się diakonom sta-
łym, że zawsze w czasie liturgii winni ubierać albę i stulę (ewentualnie dalmaty-
kę). Tak ubrany występuje we wszystkich obrzędach liturgicznych, kiedy posłu-
guje prezbiterowi lub biskupowi (nie tylko podczas Mszy św.), natomiast kiedy
tylko uczestniczy w obrzędzie liturgicznym, powinien być ubrany w strój chórowy,
którym jest komża włożona na sutannę (z koloratką)10. W albie lub komży może
występować również wtedy, kiedy przewodniczy liturgii niektórych sakramentów,
sakramentaliów lub nabożeństw.

O tych możliwościach w doborze stroju liturgicznego diakonów mówią prze-
pisy zawarte w księgach liturgicznych (chrzest, małżeństwo, obrzędy pogrzebowe,
nieszpory i nabożeństwa oraz błogosławieństwa). Obrzędy chrztu dzieci stwierdzają:
„Kapłan lub diakon ubrany w albę lub komżę i stułę, albo ponadto w kapę białego
koloru (...)”11; Obrzędy sakramentu małżeństwa poza Mszą świętą podają: „W usta-
lonym czasie celebrans (kapłan lub diakon) ubrany w albę lub komżę, stułę i kapę
białego koloru wychodzi z ministrantami do drzwi kościoła”12; Obrzęd katechume-
natu określa: „Kapłan albo diakon, ubrany w albę lub komżę, stułę i kapę białego
koloru, podchodzi do miejsca (...)”13. Na podstawie uprawnień, jakie Obrzędy po-
grzebu dają Konferencji Episkopatu Polski w zakresie adaptacji, postanowiono,
że „z zasady obrzędom pogrzebowym przewodniczy kapłan lub diakon”, ubierają

7 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Wytyczne, s. 48.
8 Mszał Rzymski. Ogólne wprowadzenie, nr 338, 119b (z III wyd. MR z 2002 r.).
9 Tamże, nr 340.
10 Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, nr 81, Katowice 2013, s. 40. 
11 Obrzędy chrztu dzieci według Rytuału Rzymskiego, nr 86, Katowice 1972, s. 59; ubrany w albę

lub komżę, stułę i kapę białego koloru.
12 Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, nr 83, 123, Kato-

wice 20073, s. 36, 54.
13 Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,

nr 72, Katowice 1988, s. 42.
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oni wówczas albę lub komżę, stułę, ewentualnie kapę fioletową lub czarną, a do po-
grzebu dzieci stułę (i kapę) koloru białego14. 

Nieco inny zapis, dotyczący zwłaszcza stosowania kapy, znajduje się w Ogól-
nym wprowadzeniu do Liturgii Godzin:

Kapłan lub diakon przewodniczący odprawianiu oficjum może się ubrać w albę albo
komżę i stułę. Ponadto kapłan może również użyć kapy. W większe uroczystości kilku
kapłanów może się ubrać w kapy, a diakoni w dalmatyki15.

W oparciu o ten ostatni przepis, dotyczący używania kapy przez diakona kiedy
przewodniczy, także podczas nabożeństw, budził kontrowersje. Dlatego bp Stefan
Cichy, jako przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Episkopatu Polski, zwrócił się do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów z zapytaniem, czy diakoni, którzy przewodniczą czynnościom liturgicz-
nym (np. liturgii godzin) lub wystawieniu i błogosławieństwu Najświętszym Sa-
kramentem, mogą ubrać na ten czas kapę16. W odpowiedzi z 23 lutego 2004 r.
Kongregacja uznała, że diakoni mogą używać kapy w czasie wykonywania tych
czynności, o ile wyrazi na to zgodę Konferencja Episkopatu Polski17. 30 kwietnia
2004 r. Konferencja Episkopatu Polski udzieliła wymaganego pozwolenia18.

O szatach liturgicznych mowa jest również w Obrzędach błogosławieństw do-
stosowanych do zwyczajów diecezji polskich:

Kapłan i diakon, przewodnicząc sprawowaniu błogosławieństw we wspólnocie, zwłasz-
cza w budynku kościelnym, lub też w związku z jakąś uroczystością zewnętrzną, są
ubrani w albę i stułę. Można użyć komży zamiast alby, gdy szafarz występuje w sutan-
nie. W czasie sprawowania bardziej uroczystych błogosławieństw można przywdziać
kapę (nr 36).

Kolor szat liturgicznych winien być biały albo odpowiedni do okresu lub święta litur-

gicznego (nr 37)19. 

Z przedstawionych wyżej obowiązujących przepisów liturgicznych można wy-
prowadzić następujące wnioski praktyczne:

1) Nie można zmuszać diakona stałego do noszenia w czasie liturgii tylko alby
i stuły zakładanej na lewe ramię. Są sytuacje, kiedy diakon może, a czasem na-

14 Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, nr 22, 41, 139, Katowice 19912,
s. 20, 45, 135.

15 Liturgia Godzin. Ogólne wprowadzenie, nr 255, Poznań 20062, s. 92.
16 S. CICHY, List do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 31.10.2003 r.,

„Anamnesis” (2004), nr 38, t. X, s. 27.
17 KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, List do bp. S. Cichego z dnia

23.02.2004, w: tamże, s. 28.
18 Nota bpa S. Cichego, w: „Anamnesis” (2004), nr 38, t. X, s. 29.; zob. Ceremoniał liturgicznej po-

sługi biskupów, przyp. 65, s. 36.
19 Obrzędy błogosławieństw, t. I, Katowice 1994, s. 20.
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wet powinien ubrać komżę, którą zawsze nakłada się na sutannę (np. kiedy prze-
wodniczy obrzędom pogrzebowym na cmentarzu w czasie deszczowej pogody)20.

2) Z powyższych przepisów wynika zatem, że diakon stały powinien mieć własną
sutannę z koloratką, uszytą według własnych wymiarów.

3) Dalmatyki używa diakon do liturgii sprawowanej bardziej uroczyście i nie na-
kłada jej wówczas, gdy celebrans główny ubrany jest tylko w albę lub komżę
ze stułą (bez ornatu lub kapy). 

4) Kiedy diakon przewodniczy obrzędom liturgicznym lub nabożeństwom, nie
ubiera na albę lub komżę dalmatyki, ale kapę.

5) Strojem chórowym diakona jest komża, ubrana na sutannę, i czarny biret. W stro-
ju tym występuje podczas liturgii, w której nie pełni posługi diakońskiej, a je-
dynie w niej uczestniczy, np. idzie w procesji. 

2.2. Strój diakona poza liturgią

Kan. 284 KPK postanawia: „Duchowni powinni nosić odpowiedni strój kościel-
ny (decentem habitum ecclesiasticum), według przepisów wydanych przez Konfe-
rencję Episkopatu, a także zwyczajów miejscowych”. Konferencja Episkopatu
Polski w swoich Wytycznych precyzuje to następująco: „Na podstawie kan. 284
KPK ustala się, że poza pełnieniem funkcji liturgicznych strojem diakona stałego
w Polsce jest odpowiedni, poważny strój świecki z przypiętą odznaką diakona
stałego”.

Na pozór strój diakona stałego poza liturgią wydaje się być sprawą prostą. Ma to
być „odpowiedni i poważny strój świecki z przypiętą odznaką”. Słusznie — w stro-
ju świeckim diakon powinien wykonywać swoją pracę zawodową w świeckiej fir-
mie, zakładzie lub biurze. Sprawa nie jest już tak jednoznaczna w przypadku wy-
konywania pracy w instytucji kościelnej, np. w kancelarii parafialnej (petenci wolą
porozmawiać z osobą duchowną, w „koloratce”). Dwuznaczna może być również
sytuacja diakona pracującego jako katecheta w szkole. Jak ma być ubrany diakon,
kiedy w szkole katechizuje także pastor w „koloratce” (ksiądz ewangelicki — bez
święceń), albo jak ma wystąpić diakon podczas religijnych uroczystości szkolnych
np. podczas dzielenia się opłatkiem (kiedy wpierw będzie je błogosławił), albo kie-
dy ma poprowadzić pielgrzymkę itp.?

Również w życiu parafialnym mogą zachodzić sytuacje, kiedy proboszcz poprosi
diakona do oficjalnego reprezentowania go np. na zebraniu lub uroczystości samorzą-
dowej, na której ma przekazać pozdrowienia proboszcza lub wygłosić przemówienie.

20 Jednoznacznie stwierdza to Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów: „Komżę zawsze należy
wkładać na sutannę”, nr 65, s. 36.
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Kan. 284 KPK każe duchownym nosić odpowiedni strój kościelny według prze-
pisów Konferencji Episkopatu i zgodnie ze zwyczajami miejscowymi. A zwyczaje
tworzy praktyka życia codziennego. Aktualnie praktyka noszenia stroju duchow-
nego (koszula z koloratką) jest różna w poszczególnych diecezjach, w których dzia-
łają diakoni stali, jak wykazała to dyskusja podczas wspomnianych na początku
ogólnopolskich rekolekcji. Dotychczas żadne zalecenia i instrukcje nie były w sta-
nie jednoznacznie rozwiązać tej sprawy.

Wydaje się, że należy zostawić ostateczną decyzję roztropności miejscowego
biskupa ordynariusza, proboszcza i samego diakona. Diakon winien najlepiej ro-
zeznać sprawę doboru stroju, aby również poza liturgią stał się skutecznym orędow-
nikiem miłości, sprawiedliwości i pokoju, bo jest wezwany do niesienia pomocy
i pociechy chorym, ubogim i cierpiącym. Oprócz świeckiej pracy zawodowej, któ-
ra zapewnia mu utrzymanie, jest też wezwany, by na każdym miejscu wspierać
duchowo i sakramentalnie tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Zapis Konferencji Episkopatu Polski dotyczący stroju diakonów stałych poza
liturgią powinien być bardziej doprecyzowany i uwzględnić kilkuletnią praktykę,
jaka wytworzyła się w różnych diecezjach polskich. Życie zweryfikowało zbyt ogól-
ny zapis. Należy ponadto zauważyć, że „Wytyczne” Episkopatu Polski zostały za-
twierdzone przez Kongregację Nauczania Katolickiego w 2004 r. i to tylko na okres
sześciu lat (do końca 2010 r.). Należy zastanowić się, czy w nowo zatwierdzonych
„Wytycznych” nowy zapis nie powinien ograniczyć się tylko do rzymskiego posta-
nowienia: „Diakoni stali nie są zobowiązani do noszenia stroju duchownego”21, na-
tomiast szczegółowe normy mógłby wydać miejscowy biskup.

21 KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych (28.02.1998),
nr 10, Częstochowa 2004, s. 158.
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SAKRAMENT MAŁ ŻEŃSTWA
W POSŁUDZE DIAKONA STAŁEGO

Diakonat stały to w Polsce temat stosunkowo nowy, a dla wielu katolików wręcz
nadal obcy. Nie trzeba się dziwić takiemu stanowi rzeczy, bo należy pamiętać, że
jedynie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa osoba diakona odgrywała we wspól-
notach uczniów Chrystusa ważną rolę. Ale już na przełomie IV i V w. urząd dia-
kona w Kościele zachodnim zaczął tracić swoje pierwotne znaczenie i ostatecznie
zanikł. Diakonat stał się jedynie stopniem przejściowym, ale koniecznym do przy-
jęcia święceń prezbiteratu. Jego posługa miała głównie charakter liturgiczny, ale
w interesującym nas temacie trzeba dodać, iż nie wolno mu było asystować przy
zawieraniu małżeństwa1. Zakaz taki zawierał także Kodeks Prawa Kanonicznego
z 1917 r. Postulat przywrócenia diakonatu stałego pojawił się na Soborze Trydenc-
kim na XXIII sesji, ale nie podjęto wtedy żadnych konkretnych rozwiązań i temat
nadal stał w miejscu2. Pojawił się dopiero w latach trzydziestych XX w. w niektó-
rych krajach Europy Zachodniej, a konkretnie w wypowiedziach pojedynczych teo-
logów. Do tych dyskusji odniósł się Pius XII podczas II Międzynarodowego Kon-
gresu Apostolstwa Świeckich, który miał miejsce w Rzymie w 1957 r. Przypomniał
wtedy, że w Kościele jest ciągle obecna myśl, aby powrócić do posługi diakona, nie-
zależnej od święceń prezbiteratu, ale jednocześnie dodał, że jeszcze jest za wcześ-
nie na wykonanie takiego kroku3. 

Czas taki jednak niebawem nadszedł. W soborowej Konstytucji dogmatycznej
o Kościele nie tylko zapisano, że można będzie w przyszłości przywrócić diakonat
jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny, ale też określono zakres uprawnień
tych, na których nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Zadaniem
diakona, stosownie do tego, co mu wyznaczy kompetentna władza, ma być uro-
czyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie
i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, zanoszenie wiatyku
umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu,
przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramenta-
liów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu (por. KK 29). 

1 Prawnicze spojrzenie na prezentowany problem zob.: P. MAJER, Uwagi na temat asystowania dia-
kona przy zawieraniu małżeństwa, http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php? (01.02.2016).

2 A. SELEJDAK, Zarys historyczny diakonatu stałego, Częstochowa 1998, s. 33.
3 A. BARDECKI, Kościół epoki dialogu, Kraków 1966, s. 158. 
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Do tematu posługi diakona stałego powrócił Paweł VI w 1967 r. Wtedy to wydał
Motu proprio „Sacrum diaconatus ordinem” ustalające normy dla przywróconego
w Kościele łacińskim stałego diakonatu4. Papież doprecyzował to, co pojawiło się
w Konstytucji Lumen gentium. Dla nas w tym miejscu istotny jest pkt 22 nr 4, bo
dotyczy on asystowania diakona przy zawieraniu małżeństwa. Zmienia on dotych-
czasową praktykę Kościoła, ale tylko dla pewnych okoliczności. Tam bowiem, gdzie
nie ma kapłana, zezwala się diakonowi na asystowanie i błogosławienie małżeń-
stwa w imieniu Kościoła na podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, z zacho-
waniem innych wymogów nakazanych w KPK oraz z zachowaniem mocy kan.
1098, gdzie to, co mówi się o kapłanie, należy również rozumieć o diakonie. Czuje
się w tym zapisie nawiązanie Pawła VI do zaleceń Dekretu o działalności misyjnej
Kościoła Ad gentes. W pkt. 16 tego dokumentu pojawia się nie tylko zachęta, by
Konferencje Biskupów wznowiły diakonat jako trwały stan życia, jeśli uznają to
za słuszne. Jest tam też mowa o ich zadaniach, które w imieniu proboszcza czy bis-
kupa spełniają w odległych wspólnotach chrześcijańskich. Aby mogli je dobrze
wypełnić, wypada, by byli umocnieni przez obrzęd włożenia rąk. W ten sposób przez
sakramentalną łaskę diakonatu będą skuteczniej wykonywać swoją służbę.

Po krótkim okresie fascynacji diakonatem stałym zaczęły się pojawiać pytania
o miejsce i rolę tej posługi nie tylko w kontekście funkcji sprawowanych w Kościele
przez świeckich, ale też w odniesieniu do biskupa i prezbitera. Były one stawiane
tym bardziej ostro, bowiem w dokumentach, jak i posoborowym prawodawstwie
zbyt mało miejsca poświęcono zagadnieniom modelu diakonatu stałego, a przede
wszystkim kapłańskiego wymiaru diakonatu. Pojawiające się w Konstytucji dog-
matycznej o Kościele stwierdzenia, że „na niższym szczeblu hierarchii stoją dia-
koni” oraz że na nich „nakłada się ręce «nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi»”, od
początku stanowiło problem, który ostatecznie sprowadza się do zasadniczego py-
tania, a mianowicie: czy diakon — podobnie jak prezbiter i biskup — może działać
in persona Christi Capitis, czy też raczej in persona Christi Servi?5 Problem ten
został rozstrzygnięty w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 1554) oraz przez Jana
Pawła II i Benedykta XVI. Ostatecznie prawo stanowi, że:

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 (kan. 1009 § 3).

Zanim bliżej przyjrzymy się innym kanonom prawa kanonicznego warto jesz-
cze w tym miejscu cofnąć się do Sacrum diaconatus ordinem, by zwrócić uwagę
na pierwsze zdanie pkt. 22 tego dokumentu. Zanim bowiem zostaje przedstawiony
kompletny zakres zadań diakona, pojawia się tam uwaga, że będą one jemu przy-
pisane, o ile zleci mu to Ordynariusz miejsca. Uwaga ta jest dla nas o tyle istotna, bo
wydaje się, że została wykorzystana przez polskich biskupów kilkanaście lat póź-

4 AAS 59 (1967), s. 697–704.
5 M. MARCZEWSKI, Zanim wprowadzono stały diakonat w Polsce, „Diakon” 11 (2014), s. 8.
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niej. Kiedy bowiem przygotowywano polskie tłumaczenie Obrzędów sakramentu
małżeństwa dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, biskupi polscy podjęli
11 marca 1973 r. uchwałę, iż „ze względu na warunki duszpasterstwa w Polsce, Kon-
ferencja Biskupów Polski postanowiła nie delegować diakonów do asystowania
przy zawieraniu małżeństwa”. O tym rozporządzeniu mówi przypis 15 obecny we
wspomnianej księdze liturgicznej, wydanej w 1974 r. Trzeba przyznać, biskupi
mieli do tego prawo, poza tym znając warunki duszpasterskie w Polsce, uznali, że nie
brakuje prezbiterów w parafiach, a zatem nie muszą ich wyręczać diakoni w asys-
towaniu przy zawieraniu małżeństwa.

Jednak w wielu innych krajach liczba duchownych w tym czasie stale spadała,
dlatego święceni tam stali diakoni mieli prawo do błogosławienia małżeństw. Ten
zapewne fakt był mocno brany pod uwagę w trakcie prac nad nowym Kodeksem
Prawa Kanonicznego, który został ogłoszonego w 1983 r. przez Jana Pawła II. Jego
księga IV zatytułowana jest Uświęcające zadania Kościoła. To w niej znajdujemy
przepisy odnoszące się do posługi stałego diakona. Najpierw spotykamy w kan. 835
§ 3 ogólny zapis „Diakoni mają udział w sprawowaniu kultu Bożego, zgodnie z prze-
pisami prawa”. Zdecydowanie precyzyjniejszy jest kan. 1108 § 1, w którym czytamy:

Tylko te małżeństwa są ważne, które zostają zawarte wobec asystującego miejscowego
ordynariusza albo proboszcza, albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez
jednego z nich.

Uważna lektura tego zapisu pokazuje zasadniczą zmianę dotychczasowej prak-
tyki Kościoła. Zniknęła oto przyczyna, która warunkowała udzielenie diakonowi
prawa asystowania i błogosławienia małżeństwa. Był nią brak prezbiterów. Według
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego diakon może otrzymać delegację do pełnienia
tej posługi w każdych warunkach, z zachowanie przepisów prawa. O nich z kolei
mówi kan. 1111:

Ordynariusz i proboszcz, dopóki ważnie sprawują swój urząd, mogą delegować kapłanom
i diakonom również ogólne upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństw
w granicach swego terytorium (§ 1).

Aby delegacja upoważnienia do asystowania przy małżeństwach była ważna, wymaga
się, by została przekazana określonym osobom w sposób wyraźny. Delegacja specjalna
winna być dana do określonego małżeństwa, natomiast delegacja ogólna powinna być
udzielona na piśmie (§ 2).

Z przepisów tych wynika, że prawodawca dokonał swoistego zrównania waż-
ności osoby prezbitera i diakona w kwestii asystowania przy małżeństwie. Warto
w tym miejscu spojrzeć, na ile przedstawione wyżej przepisy Kościoła znalazły się
w zatwierdzonym przez Jana Pawła II w 1992 r., a w Polsce wydanym w 1994 r., Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego. W kontekście rozważanego przez nas problemu
trzeba przytoczyć tekst nr. 1570. Czytamy tam, że: 

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament świę-
ceń naznacza ich pieczęcią („charakterem”), której nikt nie może usunąć. Upodabnia
ich ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich. Do diako-
nów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych
tajemnic, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeń-
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stwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrze-
bu i poświęcanie się różnym posługom charytatywnym.

Jak widać, pojawia się tu także, znany już z Kodeksu Prawa Kanonicznego,
przepis mówiący o prawie diakona do asystowania przy zawieraniu małżeństwa
i błogosławienia go. O tym, że jest to już stała norma w życiu liturgicznym Koś-
cioła, można się utwierdzić, wczytując się w Dyrektorium o posłudze i życiu diako-
nów stałych, przygotowanym przez Watykańską Kongregację ds. Duchowieństwa,
a zatwierdzonym przez Jana Pawła II 22 lutego 1998 r.6 Numer 33 tego dokumentu
porusza problem powierzania diakonom troski o duszpasterstwo małżeństw i ro-
dzin, wskazując na liczne jej formy, uwzględniające fakt, że diakoni żonaci mogą
być wielką pomocą w niesieniu dobrej nowiny o tematyce miłości małżeńskiej.
W tym samym numerze przypomina się, że do diakona należy również, o ile otrzy-
ma delegację od proboszcza lub miejscowego ordynariusza, sprawowanie sakramen-
tu małżeństwa poza Mszą św. oraz udzielanie błogosławieństwa ślubnego w imieniu
Kościoła.

Po tych wszystkich analizach przedstawionych dokumentów spójrzmy na sytu-
ację, jaka ma miejsce w naszym kraju. Wspomniana wyżej uchwała Konferencji
Episkopatu Polski z 1973 r. o rezygnacji w warunkach polskich z możliwości dele-
gowania diakonów do asystowania przy zawieraniu małżeństw mogła obowiązy-
wać jedynie przez dziesięć lat, czyli do czasu wydania nowego Kodeksu Prawa
kanonicznego w 1983 r. Życie pokazało jednak, że wielu polskich duchownych
traktowało zalecenie polskich biskupów z 1973 r. za aktualne i diakoni nadal nie byli
delegowani do asystowania przy zawieraniu małżeństw. Nie wolno tu też zapomi-
nać o swoistej mentalności polskich katolików, dla których diakon był wtedy tylko
kimś, kto jest jeszcze w seminarium duchownym i się przygotowuje do święceń
prezbiteratu. Na zmianę tej „polskiej” rzeczywistości w małym stopniu wpłynęło
trzecie wydanie, według drugiego wydania wzorcowego, Obrzędów sakramentu
małżeństwa dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich7. W tej księdze nie ma
już miejsca dla uchwały Konferencji Episkopatu Polski z 1973 r. Za to już we Wpro-
wadzeniu teologicznym i pastoralnym jest jasno powiedziane, że „także diakon,
który otrzymał upoważnienie od proboszcza lub od miejscowego ordynariusza,
może przewodniczyć sprawowaniu sakramentu małżeństwa, nie wykluczając bło-
gosławieństwa małżonków” (nr 24). 

Zgodnie ze wskazaniem Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, że
diakon może przewodniczyć obrzędom zawarcia sakramentu małżeństwa poza Mszą
św., nie mamy w księdze żadnej wzmianki pozwalającej diakonowi, by brał udział
w liturgii przedstawionej w I rozdziale, czyli w obrzędzie sakramentu małżeństwa
w czasie Mszy św. Ale za to konsekwentnie jest o nim mowa w przypadku obrzędu

6 Tekst zob. w: R. SELEJDAK (red.), Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy
Apostolskiej. Bibliografia, Częstochowa 2004, s. 151–213.

7 Katowice 1996.
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zawarcia małżeństwa poza Mszą św. (nr 81) oraz w sytuacji zawarcia małżeństwa
między osobą należącą do Kościoła katolickiego i niechrześcijaninem lub katechu-
menem (nr 122 i 123).

Przedstawiony wyżej proces ewolucyjnego formowania się uprawnień w posłu-
dze diakona znajdował swoje odbicie w kolejnych dokumentach Kościoła. Dziś
można stwierdzić, że doczekaliśmy się jasnego postawienia sprawy w prawie koś-
cielnym, a także w prawie liturgicznym. Zatem jeżeli zgodnie z przepisami diakon
otrzymuje delegację do asystowania przy zawieraniu sakramentu małżeństwa i swoją
funkcję wykona zgodnie z przepisami liturgicznymi, to będzie posługiwał nie tylko
ważnie, ale i godziwie. A skoro w temacie tego przedłożenia pojawiła się nazwa
diakon stały, to trzeba dodać, że wyżej wyciągnięte wnioski dotyczą także jego litur-
gicznej posługi.
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O DOŚWIADCZENIACH I WYZWANIACH
W POSŁUDZE DIAKONA STAŁEGO W POLSCE

Rekolekcje dla diakonów stałych, które miały miejsce w 2014 r. w Głuchoła-
zach oraz w 2015 r. w Przysieku k. Torunia1, stały się dobrą okazją do refleksji nad
obecnością i posługą diakonów stałych w Kościele w Polsce. Poniżej przedstawia-
my kilka myśli, które zrodziły się przede wszystkim z doświadczenia posługi dia-
końskiej, która trwa już blisko cztery lata. Są one także owocem uczestnictwa w róż-
nych spotkaniach, podczas których wymienialiśmy myśli i doświadczenia z innymi
diakonami stałymi. Wreszcie to także owoc lektury różnych tekstów poświęconych
diakonatowi stałemu2.

1. Stały diakonat nie z powodu braku powołań kapłańskich

Zauważmy przede wszystkim, że w naszej ojczyźnie stały diakonat wprowa-
dzono nie z powodu braku powołań kapłańskich. Przypomnijmy, że biskupi podjęli
decyzję o wprowadzeniu diakonatu stałego w Polsce w 2001 r. Był to czas, kiedy
liczba powołań do kapłaństwa i życia zakonnego była jedną z najwyższych w his-
torii. Oczywiście, sytuacja dynamicznie się zmienia. Po kilkunastu latach od podję-
cia tych kluczowych decyzji oraz po kilku latach obecności w niektórych diecez-
jach diakonów stałych (pierwsze święcenia miały miejsce w czerwcu 2008 r.) skala
powołań kapłańskich i zakonnych mierzonych liczbą osób pukających do bram semi-
nariów i klasztorów diametralnie spadła. Trudno tu jednak mówić o jakiejś drama-
tycznej sytuacji z powołaniami kapłańskimi. Oznacza to, że wprowadzenie diakonatu
stałego nie wynikało z trudnej sytuacji powołaniowej, albo z potrzeby nadrabiania,
czy nadganiania, porównując się do sytuacji w Kościele w innych krajach.

Wydaje się, że decyzja o wprowadzeniu stałego diakonatu to przede wszystkim
urzeczywistnienie słów, które czytamy w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lu-

1 Niniejszy tekst został wygłoszony podczas rekolekcji, które miały miejsce w dniach 2–5 lipca 2015 r.
w Przysieku k. Torunia.

2 Chciałbym szczególnie przywołać trzy teksty opublikowane na łamach czasopisma „Diakon”, które
mogą być dla zainteresowanych diakonatem stałym źródłem inspiracji i refleksji: ks. L. ADAMOWICZ, Jaki
diakon stały w Polsce? Refleksje kanonisty, „Diakon” 2 (2005), s. 63–66; J. PACZKOWSKI, Jakiego diako-
na potrzebujemy?, tamże, s. 67–71; A. MICHNIEWICZ, Jakich diakonów potrzebujemy?, tamże, s. 73–74.
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men gentium, aby uaktualnić poprzez obecność diakonatu w Kościele właściwy
i trwały stopień hierarchiczny (KK 29). Kościół w Polsce, a dokładnie: biskupi
i kapłani, dostrzegli po wielu latach przygotowań i dyskusji nie tylko możliwość,
ale również potrzebę obecności diakonów stałych.

2. Odrębność powołania diakona stałego

Wydaje się, że cały czas jesteśmy na etapie bardzo intensywnego odkrywania
w Kościele w Polsce odrębności powołania do diakonatu stałego. W zagadnieniu tym
dotykamy jakby swoistego zadania, aby powołanie do diakonatu stałego odczyty-
wać przede wszystkim jako powołanie pełne i finalne. Jest to niezmiernie ważny
klucz w patrzeniu na obecność diakona stałego w strukturach diecezjalnych, a szcze-
gólnie na poziomie parafii. Czy właśnie tak patrzymy na to powołanie? Wydaje
się, że najczęściej jeszcze nie. Wielu w Kościele, w tym i sami diakoni stali, są na
etapie poznawania i uczenia się takiego właśnie patrzenia na to powołanie.

3. Troska o powołanie

Powołanie stałego diakona to droga wiary konkretnej osoby, to bardzo realna
historia zbawienia. Być może dla części osób powołanie do stałego diakonatu zwią-
zane było z doświadczeniem ważnego, może nawet przełomowego momentu w ży-
ciu. Z doświadczenia wiemy, że w każde powołanie wpisana jest także „walka”.
Czytając czy słysząc świadectwa diakonów stałych, można wyciągnąć wniosek, że
trudno spotkać diakona, który nie musiał stoczyć swoistej walki duchowej, by pod-
jąć, czy dokończyć formację oraz przyjąć święcenia. 

Patrząc na powołanie do diakonatu stałego, może warto także podkreślić, że
jego obecności może także towarzyszyć doświadczenie niezrozumienia, a nawet
odrzucenia. I nie mamy tu na uwadze jakiejś dalekiej perspektywy, ale najbliższe
otoczenie. Myślimy chociażby o naszych parafiach, czy wspólnotach, w których
dojrzewa oraz realizuje się powołanie do diakonatu stałego. Co staje się największym
wyzwaniem w takich sytuacjach? Pojawiające się myśli o odrzuceniu powołania.

4. Jedność z biskupem

Nie mam najmniejszej wątpliwości, że dla diakona stałego sprawą kluczową
jest relacja z biskupem diecezji, w której mieszka i posługuje. Oczywiście, nie ma
jednej miary tych relacji. Dotykamy tu rzeczywistości bardzo dynamicznej i złożo-
nej. I nie chodzi tu tylko o posłuszeństwo biskupowi, ale o perspektywę obecnoś-
ci diakona w diecezji, parafii oraz w różnych dziełach pracy duszpasterskiej lub
administracyjnej.
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Utożsamiam się bardzo ze zjawiskiem, które spotykamy w historii rozwoju stałe-
go diakonatu w Kościele, mianowicie z wyjątkowymi relacjami diakona z biskupem.
W Tradycji apostolskiej Hipolita (połowa III w.) możemy wyczytać, że podstawo-
wym obowiązkiem diakona była służba biskupowi, która wyrażała się w realizowa-
niu jego decyzji i poleceń. W Didascalia Apostolorum, w dziele, którego pełna naz-
wa 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”. 

5. Drobnymi krokami

Patrząc na minione kilka lat obecności diakonów stałych w Kościele w Polsce,
a także na genezę wprowadzania tej rzeczywistości w naszym kraju, widać wyraź-
nie, że czynimy małe, ale konsekwentne i systematyczne kroki do przodu. Myślę,
że można je określić krokami wiary, gdyż często idziemy w nieznane i obawiamy
się reakcji, i to nie tylko innych osób, ale także swoich. Czasami chcielibyśmy bar-
dziej dynamicznych zmian, ale być może w tym czasie są one nie tylko niemożliwe,
ale i niewskazane. Wprowadzanie diakonatu stałego niesie za sobą zmianę men-
talności, przyzwyczajeń, tradycji, itd. Tego nie da się zmienić szybko. Mamy w tym
względzie tendencję do narzekania. W Kościele można narzekać na wiele kwestii,
ale to niczego nie rozwiązuje, pozbawia nadziei i nie buduje.

6. Diakon stały to przykład zwyczajności i stałości posług w Kościele

Przyzwyczailiśmy się w Kościele do wielu działań i sytuacji, które określamy
mianem spontanicznych i nadzwyczajnych. W związku z tym nasze doświadczenie
Kościoła i jego obraz są z natury rzeczy ograniczone. I nie chodzi tu tylko o orga-
nizowanie różnych imprez, ale także o taką rzeczywistość, jak np. obecność i zaanga-
żowanie w liturgii. Jak często powtarza ks. bp Andrzej Suski, w Kościele przyszedł
czas, aby wprowadzać i odwoływać się do posług zwyczajnych. I tak dochodzimy
do posługi diakona stałego. Może jego obecność pomoże, choć niektórym, inaczej
spojrzeć na swoją posługę w Kościele.

Powyższą myśl można rozwinąć jeszcze dalej. Wydaje się, że w posłudze dia-
kona stałego walorem może być stałość miejsca zamieszkania, zakorzenienie w ro-
dzinie, w środowisku zawodowym itd. To może pomóc nie tylko w jego posłudze,
ale w ogóle w dotarciu Kościoła z Dobrą Nowiną do tych miejsc. 

7. Brak gotowych scenariuszy i odwołanie do doświadczeń innych

Obecność i posługę stałego diakona w Kościele w Polsce trudno jeszcze opisać
poprzez gotowe scenariusze. Dysponujemy oczywiście dokumentami, które w spo-
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sób bardzo ogólny definiują różne ważne aspekty, tj.: rozeznanie powołania, forma-
cję oraz, ogólnie, posługę diakona stałego. Brakuje jednak szczegółowych propo-
zycji i rozwiązań. Dla przykładu: często myśląc o posłudze diakona, przywołuje
się jego obecność pośród ubogich. Jak jednak rozumieć dzisiaj człowieka ubogie-
go? Może on przecież doświadczać wymiaru ubóstwa materialnego, duchowego,
czy emocjonalnego. W posłudze diakona stałego kluczowa jest także obecność
i rola jego żony, a także kwestia uposażenia materialnego. Te i wiele innych zagad-
nień jest jeszcze przed nami.

Patrząc na to niewielkie doświadczenie obecności diakonów stałych w Koś-
ciele w Polsce, można odnieść wrażenie, że widać bardzo wyraźnie, że każdy z nas
może realizować swoje powołanie w jakiś indywidualny sposób. Czy się to zmieni,
gdy będzie nas więcej? Może tak, a może i nie. Przy braku gotowych wizji warto
przyglądać się doświadczeniu, które spotykamy w innych krajach. 

Podjęte w tym punkcie zagadnienie jest ogromnie ważne dla obecności stałego
diakona w Polsce. Dlaczego? Ponieważ dotyka to jego tożsamości. Na ile uda się
wejść w pewną nową jakość w patrzeniu na jego obecność, a na ile będziemy się
mogli, czy chcieli tylko, odwoływać do utartych ścieżek. Tu dotykamy bardzo waż-
nej kwestii porównywania i oceny posługi diakona stałego w perspektywie posługi
kapłanów. I nie chodzi tu tylko o ocenę, że jest ona gorsza czy lepsza, ale o coś
zdecydowanie więcej. Mianowicie, na ile posługa kapłana będzie postrzegana jako
bardziej godna i pełna. A możemy być pewni, że nie tylko sami diakoni, ale i wier-
ni świeccy oraz kapłani szybko wyczują miejsce wyznaczone stałym diakonom
w posłudze w Kościele.

*   *   *

Podsumowując powyższe myśli, chciałbym się odwołać, moim zdaniem, do
fundamentalnej kwestii. Doświadczenie diakonatu stałego, a jeszcze bardziej pyta-
nia o obecność diakonów stałych w Kościele w Polsce, to do pewnego stopnia py-
tania o model Kościoła na poziomie diecezji i parafii. Jaki model chcemy urzeczy-
wistniać my — diakoni stali? Jaki model urzeczywistniają ci, którzy posługują
w nim obecnie, generalnie bez obecności stałych diakonów? Dla jakich posług czy-
nimy w nim miejsce dla diakonów stałych, a dla jakich nie? W czym może pomóc
obecność diakona stałego? Te i inne pytania warto postawić, aby czynić coraz
głębszą refleksję nad obecnością diakonów stałych w Kościele w Polsce.
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O NAJSTARSZYCH PRZEJAWACH
KULTU ŚW. WAWRZY ŃCA W POLSCE

Jednym z patronów diakonów jest św. Wawrzyniec, diakon i męczennik rzym-
ski (III w.). Znajomość jego życia może być pomocna w pełnieniu posługi diakona
we współczesnym świecie. Dlatego warto zapoznać się z najstarszymi formami
kultu w Polsce. 

1. Św. Wawrzyniec: życie i początki kultu

Św. Wawrzyniec pochodził z Rzymu. Tradycja przekazała imiona jego rodzi-
ców: Orencjusz i Pacjencja. Na pewno był diakonem, blisko związanym z papieżem
Sykstusem II. On też miał mu powierzyć administrację dóbr kościelnych i opiekę
nad ubogimi w Rzymie. Lata jego życia przypadły na czas prześladowań chrześci-
jan za czasów cesarza Waleriana (253–260). Wczesne legendy łączyły jego śmierć
ze ścięciem papieża, które miało mieć miejsce 6 sierpnia 258 r. On sam jednak
miał ponieść męczeńską śmierć cztery dni później. Podczas tortur próbowano wy-
dobyć od niego informacje o stanie majątku kościelnego, przezorny diakon miał
go jednak rozdać ubogim1.

Przytoczmy w tym miejscu fragmenty średniowiecznego kazania, z XIII w., po-
święconego właśnie św. Wawrzyńcowi, autorstwa dominikanina Peregryna z Opola.
Kaznodzieja rozpoczął od nawiązania do fragmentu Psalmu 16: „Wypróbowałeś
serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we
mnie nieprawość” (Ps 16,3). Dalej czytamy:

Słowa te słusznie mógłby wypowiedzieć święty Wawrzyniec, a zostały w nich wyrażone
trzy sprawy. Po pierwsze, Wawrzyniec dziękuje Bogu, że go doświadczał w doczesnym
życiu. Tak czynią dzieci, kiedy otrzymują chłostę. Dziękują wówczas swoim rodzicom,
a niekiedy nawet całują rózgi, którymi były karane. Podobnie czyni dziś święty Waw-
rzyniec. Po drugie, w słowach: nie znajdziesz we mnie nieprawości mówi o swojej

1 Zob.: P. TURBAK (oprac. i tłum.), Podręczna encyklopedia kościelna, t. XLI–XLII, Kraków 1915,
s. 149–150; Martyrologium rzymskie, Kraków 1967, s. 229; W. ZALESKI, Święci na każdy dzień, Łódź 1982,
s. 459–461; H. FROS (oprac.), Martyrologium, czyli wspomnienie świętych przypadające na poszczególne
dni roku, Warszawa 1984, s. 167–168; B. KOTTING, Laurentius, w: Lexikon für Theologie und Kirche,
t. VI, Freiburg 1986, kol. 830–831; H. FROS, F. SOWA, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiogra-
ficzny, Kraków 1975, s. 521.
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świętości. Niewielu jest dzisiaj takich Wawrzyńców, którzy mogliby powiedzieć: nie
znajdziesz we mnie nieprawości, to znaczy grzechu. Po trzecie, w słowach: nocą mnie
nawiedził Wawrzyniec mówi, że z tych dwóch powodów nawiedził go Bóg.
Gdy chodzi o pierwszą sprawę, zwróć uwagę, że Bóg doświadcza w życiu doczesnym
przyjaciół, których chce mieć w swym niebieskim klasztorze. Istnieje zwyczaj, że no-
wicjusze, którzy chcą być przyjęci do jakiegoś zakonu, w pierwszym roku przechodzą
okres próby i jeśli bracia widzą, że są oni karni, rozważni, pilni i pobożni, dopuszczają
ich do złożenia ślubów. Tak więc Bóg, chcąc mieć w klasztorze, to znaczy w królestwie
niebieskim, Wawrzyńca, w pierwszym roku poddał go próbie, chociaż odznaczał się on
wieloma cnotami, a skoro przekonał się, że święty Wawrzyniec osiągnął doskonałość
w modlitwie, dopuścił go do niebieskich ślubów. (...)
Czytamy, że gdy Decjusz szukał skarbu swego pana, przyprowadzono do niego [papieża]
Sykstusa jako tego, który czci Chrystusa i posiada skarb cesarza. Kiedy prowadzono go
na ścięcie, święty Wawrzyniec wołał za nim: „Ojcze święty, nie zostawiaj mnie, bowiem
skarby, które mi przekazałeś, już rozdałem!” Kiedy zaś został ujęty, Decjusz zapytał
go: „Gdzie są skarby, o których słyszeliśmy, że są w twoim posiadaniu?” W odpowiedzi
Wawrzyniec zebrał wszystkich ubogich, ślepych i kulawych, mówiąc: „Oto są skarby
wiecznego Króla, których nigdy nie brak! Ich ręce zaniosły skarb do nieba”. Rozgnie-
wany Decjusz kazał go biczować pletnią z haczykami. Kiedy zaś rozkazał mu złożyć
ofiarę bożkom, by w ten sposób Wawrzyniec mógł uniknąć tortur, ten odpowiedział:
Nieszczęśniku, zawsze pragnąłem tej uczty! Wtedy na polecenie Decjusza bito go kijami
i przykładano rozpalone blachy do boków. Wawrzyniec zawołał: Panie Jezu Chryste,
przyjmij duszę moją! Głos z nieba odezwał się do niego: Jeszcze wiele musisz walczyć!
Wtedy Decjusz rzekł: Przynieście rozpalone łoże, aby Wawrzyniec na nim spoczął!
Słudzy przycisnęli go do żelaznej kraty, pod którą widłami przyłożyli żarzące się węgle.
Wawrzyniec rzekł do Decjusza: Wiedz, nieszczęśniku, że ten żar przynosi mi ochłodę,
tobie zaś karę wieczną! I uśmiechnąwszy się, dodał: Oto, nieszczęsny, przypiekłeś jed-
ną stronę, obróć na drugą i zjedz! Potem zawołał: Dzięki ci, Boże, że zasłużyłem wejść
w Twe podwoje! I tak oddał ducha2.

Nad grobem św. Wawrzyńca cesarz Konstantyn Wielki wzniósł okazałą bazylikę,
patronował jej oczywiście święty męczennik. Bazylika należała do grona siedmiu
bazylik większych Rzymu. Z biegiem czasu św. Wawrzyniec stał się jednym z naj-
bardziej popularnych świętych męczenników z pierwszych wieków istnienia Koś-
cioła. Był obierany na patrona licznych kościołów i wielu pragnęło posiadać jego
relikwie. W ikonografii był przedstawiany najczęściej z charakterystyczną kratą
(lub rusztem) w ręku. W miarę rozwoju kultu stał się patronem: ubogich, piekarzy,
pszczelarzy, bibliotekarzy, wzywany był także w czasie pożarów itd.3

Do rozwoju jego kultu w Europie, a szczególnie w Niemczech, przyczyniło się
wydarzenie z 10 sierpnia 955 r., mianowicie zwycięstwo późniejszego cesarza nie-
mieckiego Ottona I nad Węgrami, nad rzeką Lech. Zwycięstwo przypisano patronowi

2 J. WOLNIK (wyd.), Peregryn z Opola. Kazania de tempore i de sanctis, Kraków – Opole 2001,
s. 518–521. Średniowieczne kazanie o św. Wawrzyńcu spotykamy także w zbiorze kazań gnieźnieńskich:
T. MICHAŁOWSKA, Średniowiecze, Warszawa 1999, s. 618.

3 K.H. KRÜGER, Laurentius, w: R.-H. BAUTIER (wyd.), Lexikon des Mittelalters, t. V, Stuttgart –
Weimar 1999, kol. 1757–1758; zob. też: K. SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK, Relikwiarze średniowiecznej
Europy od IV do początku XVI wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996, s. 18;
R. CAMMILLERI , Wielka księga świętych patronów, tłum. M.. Radomska, Kielce 2001, s. 83–84, 493.
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dnia, czyli św. Wawrzyńcowi. Sam cesarz przyczynił się do rozwoju popularności
kultu męczennika, m.in. poprzez sprowadzenie jego relikwii4. Od tego czasu stawał
się on coraz bardziej popularnym patronem wznoszonych kościołów — i to nie
tylko na terenie Niemiec, ale w całej Europie. Dynamiczny rozwój kultu świętego
zauważany jest przede wszystkim od końca XII w.5

2. Wzmianka w Kronice Galla Anonima

Kult św. Wawrzyńca pojawił się w Polsce wraz z wprowadzanym chrześcijań-
stwem6. Już Gall Anonim wspomina na kartach swojej Kroniki niezwykłe wyda-
rzenie związane ze wstawiennictwem świętego męczennika. W czasie oblegania
przez Bolesława Krzywoustego Nakła pogańscy Pomorzanie mieli dokonać niespo-
dziewanego napadu na rycerzy polskich. Dodajmy, że miało to być w czasie zawarte-
go na pewien okres rozejmu, a sam atak miał miejsce w dzień, w którym w Koście-
le wspominano św. Wawrzyńca, tzn. 10 sierpnia. Przytoczmy tekst Kroniki:

Wśród niezliczonych wprost, pamięci godnych czynów rycerskich Bolesława III należy
zwłaszcza wymienić, co to w dzień świętego Wawrzyńca przygodziło się Pomorzanom,
jak ukrócony został gniew cesarza i jak stawiono opór napastliwym Niemcom.

Na pograniczu Polski i Pomorza znajduje się mianowicie pewien gród, zwany Nakieł,
niedostępny dzięki [otaczającym go] bagnom i umocnieniom. Celem zdobycia go wo-
jowniczy książę rozłożył się [wokół] ze swym wojskiem, nacierając nań orężem i ma-
chinami. Załoga widząc, że nie zdoła oprzeć się takiemu mnóstwu [wojsk], ale jeszcze
spodziewając się odsieczy od swych książąt, zażądała zawieszenia broni i naznaczyła
pewien termin, po upływie którego, jeśli od swoich nie doczeka się pomocy, miała od-
dać siebie i miasto w moc wrogów. Zgodzono się wprawdzie [ze strony polskiej] na za-
wieszenie działań wojennych, lecz bynajmniej nie odłożono przygotowań oblężniczych.
Tymczasem wysłańcy załogi dotarli do wojska Pomorzan i zawiadomili ich o zawartej
z wrogami umowie. Wtedy Pomorzanie, wzburzeni otrzymanym poselstwem, zaprzy-
sięgli sobie polec za ojczyznę albo zwyciężyć Polaków. Odprawiwszy więc konie, aby
przez zrównanie niebezpieczeństwa dodać wszystkim pewności siebie i odwagi, nie
trzymając się żadnych dróg ani ścieżek, przebijali się przez gąszcze leśne i legowiska
dzikiego zwierza, aż wynurzyli się z lasów, jak myszy polne z nor, nie w dniu oznaczo-

4 S. BEISSEL, Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter, cz. I,
Darmstadt 1976, s. 86. Informacje o relikwiach na terenie Niemiec zob. tamże, s. 96, 102; cz. II, s. 23,
25, 26.

5 Zob.: M. BENZERATH, Die Kirchenpatrone der alten Diözese Lausanne im Mittelalter, Freiburg 1914,
s. 205; B. SCHREMMER, Die Patrozinien der märkischen Stadtkirchen im Mittelalter, „Wichmann Jahr-
buch für Kirchengeschichte im Bistum Berlin” 13/14 (1959–1960), s. 46; H. HELBIG, Untersuchungen
über die Kirchenpatrozinien in Sachsen auf siedlungsgeschichtlicher Grundlage, Lübeck 1965, s. 176–187;
S. BEISSEL, Die Verehrung der Heiligen, cz. II, s. 58, 60; K. SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK, Relikwiarze,
s. 233, 239; B. KUMOR, Najstarsze patrocinia kościelne w diecezji krakowskiej do końca XI wieku, „Ana-
lecta Cracoviensia” 22 (2000), s. XXXVIII; E. RYMAR , Biskupi – mnisi – reformatorzy. Studia z dziejów
diecezji kamieńskiej, Szczecin 2002, s. 282.

6 Ogólną jego charakterystykę zob.: W. SCHENK, Kult świętych w Polsce. Zarys historyczny, „Rocz-
niki Teologiczno-Kanoniczne” 13 (1966), nr 4, s. 82.



58 DK. WALDEMAR ROZYNKOWSKI

nym, lecz w dzień poświęcony św. Wawrzyńcowi — i do szczętu wyginęli nie z ludz-
kiej, lecz z boskiej ręki.

Chwalebny Bóg w świętych swoich! Właśnie bowiem był to czcigodny dzień św. Waw-
rzyńca męczennika i tejże godziny rzesza wiernych wychodziła z uroczystości mszalnych,
gdy oto nagle wojsko barbarzyńców nastąpiło na nich z bliska. O święty Wawrzyńcze
w niebie, nieś pomoc ludowi w potrzebie! Cóż poczną teraz chrześcijanie, gdzie się
zwrócą? Nieprzyjaciel następuje znienacka, brak czasu na sprawienie szyków, naszych
mało, wroga dużo, ucieczka nie sposobna, nigdy [zresztą] nie miła Bolesławowi. O świę-
ty Wawrzyńcze w niebie, niech wróg swą moc straci przez ciebie! Uszykowawszy tedy
rycerstwo, ile go tam było, we dwa zaledwie oddziały, jeden z nich poprowadził sam
wojowniczy Bolesław, drugi zaś jego wojewoda Skarbimir. Co do znacznej reszty [woj-
ska] bowiem, to jedni szukali paszy dla koni, drudzy żywności, a inni strzegli dróg i ście-
żek, wypatrując nadejścia wrogów.

Niestrudzony Bolesław bez zwłoki wyprowadza swe oddziały, napominając je zwięz-
łymi słowy: „Wasza [własna] dzielność, groza bezpośredniego niebezpieczeństwa i mi-
łość ojczyzny bardziej was zachęcą, niezwyciężona moja młodzi, niż moje słowa. Dziś
za łaską Bożą a wstawieniem się św. Wawrzyńca miecz wasz zetrze bałwochwalstwo
Pomorzan i ich rycerską dumę!” I nie rzekłszy nic więcej zaczął wrogów wokoło okrą-
żać, ponieważ oni tak powbijali włócznie swe w ziemię zwróciwszy ostrza na wrogów
i tak się zbili w gromadę, że nikt nie był w stanie wedrzeć się w ich środek samym tylko
męstwem, lecz jedynie zażywszy podstępu. Jak bowiem wyżej powiedziano, byli oni
prawie wszyscy pieszo i nie uszykowani do bitwy obyczajem chrześcijańskim, lecz jak
wilki czyhające na owce przypadli kolanami do ziemi. Gdy więc na niestrudzonego
Bolesława, który raczej zdawał się oblatywać niż obiegać ich wkoło, wróg zwrócił całą
czujność — Skarbimir z przeciwnej strony, upatrzywszy miejsce umożliwiające dostęp,
bez zwłoki wdarł się w największą gęstwę wrogów. Rozbici w ten sposób i otoczeni
barbarzyńcy zrazu stawiali zawzięty opór, lecz wreszcie zmuszeni zostali do ucieczki.

Padło tam nieco dzielnych rycerzy spośród chrześcijan, lecz z trzydziestu tysięcy pogan
uszło zaledwie dziesięć tysięcy. Świadczę się Bogiem, za którego sprawą, i św. Waw-
rzyńcem, na którego prośby dokonano tego pogromu! Zdumiewali się wszyscy obecni,
w jaki sposób garstka, licząca mniej niż tysiąc rycerzy, dokonać mogła takiej rzezi. Po-
wiadają, że sami Pomorzanie obliczyli dokładnie, że padło ich tam dwadzieścia siedem
tysięcy. A ilu ich [jeszcze] znalazło się w bagnach, [to i] z nich żaden już się wydobyć
nie zdołał. Załoga zaś [Nakła] widząc, że cała jej nadzieja się rozwiała i nie ma już celu
skądinąd ani od kogoś innego wyczekiwać pomocy, poddała miasto za cenę życia. Po-
słyszawszy o tym, załogi sześciu innych grodów takież samo powzięły postanowienie,
mianowicie poddały się wraz z warowniami7.

Nietrudno doszukać się w tym opisie analogii do zwycięstwa Ottona I nad Węg-
rami. Dla nas bardziej istotnym jest jednak to, że pojawia się postać interesującego
nas męczennika i, że jego kult był zauważalny od początku wznoszenia państwo-
wości polskiej.

Obecność św. Wawrzyńca w Kronice Galla wpisała się w ciekawe zjawisko
nowego akcentu w kulcie męczennika. Zauważono już w literaturze, że jego kult
ewaluował w średniowieczu jako patrona zwycięstw militarnych, a co się z tym wią-

7 ANONIM TZW. GALL , Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław i in. 1989, s. 129–131. Zob.
także: MISTRZ WINCENTY (tzw. KADŁUBEK), Kronika Polska, B. Kürbis (oprac.), Wrocław i in. 1996,
s. 134.
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zało, także patrona rycerstwa8. Św. Wawrzyniec postrzegany był także w Europie
jako patron procesu chrystianizacyjnego. Potwierdzeniem takiego poglądu może być
fakt, że jego kult spotykamy stosunkowo często w najstarszych centrach misyjnych9.

3. Wezwania kościołów i ołtarzy

Trudno jest w pełni scharakteryzować kult świętych w średniowieczu, w tym
także interesującego nas świętego. Wynika to najczęściej z braku podstawowych
informacji o jego rozprzestrzenianiu się. W wielu przypadkach o przejawach odda-
wania czci świętym dowiadujemy się ze źródeł, w pewnym sensie, przypadkowo.
Są one bowiem poświęcone innym zagadnieniom, a przy okazji wspomina się jakieś
aspekty związane ze świętymi. Dobrym przykładem są tu, spotykane w rozproszo-
nych źródłach, informacje o świętych jako patronach kościołów, kaplic i ołtarzy.

Wezwania św. Wawrzyńca spotykamy w średniowieczu na terenie całej Polski.
Jednym z najstarszych miejsc poświęconych omawianemu męczennikowi było ora-
torium w Płocku z przełomu XI i XII w.10 Poza tym kościoły dedykowane św. Waw-
rzyńcowi spotykamy także w miejscowościach: Jaksice11, Kaczewo12, Kościelna
Wieś koło Kalisza13, Kraków (pierwotnie wieś Bawół)14, Lubotyń15, Strzelce Opol-
skie16 oraz Wojnicz17.

Znaczną liczbę średniowiecznych kościołów parafialnych noszących jego wez-
wanie spotykamy na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a dokładnie w miejsco-

8 J. MALICKI , Treści polityczne i ideowe kultu świętych rycerskich w Polsce wcześniejszego średnio-
wiecza. Próba oceny, w: D. GAWINOWA (red.), Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane
Aleksandrowi Gieysztorowi w 50-lecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 387–394.

9 Zob.: B. SCHREMMER, Die Patrozinien, s. 46; A. GIEYSZTOR, J. SZYMAŃSKI, Patrocinia, w: G. LA-
BUDA, Z. STIEBER (red.), Słownik starożytności słowiańskich, t. IV, Wrocław i in. 1970, s. 45; Z. BOCHÂČ,
Patrocinia románskích kostelß v Čechách, „Historická Geografie” 8 (1972), s. 34, 44; TENŻE, Patrocinia
jako jeden z pramenß k dějinám osidleni, „Československí Časpis Historickí” 21 (1973), s. 376.

10 A. GIEYSZTOR, Przemiany ideologiczne w państwie pierwszych Piastów a wprowadzenie chrześci-
jaństwa, w: K. TYMIENIECKI  (red.), Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, t. II, Poznań 2002,
s. 169; J. POWIERSKI, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. I, Malbork 1996, s. 123;
M. DERWICH, Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i w Polsce. Wybrane problemy,
Wrocław 1998, s. 183.

11 „Monumenta Historica Dioeceseos Wladislaviensis” 11 (1891), s. 62.
12 Tamże, s. 45.
13 A.M. WYRWA, Średniowieczna sieć klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby

badań i wstępna analiza problemu, w: H. GAPSKI, J. KŁOCZOWSKI (red.), Zakony i klasztory w Europie
Środkowo-Wschodniej X–XX wiek, Lublin 1999, s. 115, 117.

14 J. RAJMAN, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, s. 95–96.
15 „Monumenta Historica Dioeceseos Wladislaviensis” 11 (1891), s. 45.
16 Informacja znajduje się w żywocie bł. Salomei: J.A. WOJTCZAK, Średniowieczne życiorysy bł. Kingi

i bł. Salomei, Warszawa 1999, s. 229.
17 J. SZYMAŃSKI, Czas powstania kościoła w Wojniczu i benedyktyni tynieccy, „Roczniki Humanis-

tyczne” 11 (1962), s. 138–139; B. KUMOR, Najstarsze patrocinia, s. XXXVIII.
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wościach: Białynin, Borowno, Chodecz, Gniezno, Gołańcz, Izdebno, Januszowice,
Kocierzew, Kosmowo, Kunice Wielkie, Kutno, Lipa, Łobudzice, Pabianice, Parlin,
Rękawczyn, Rossoszyca, Sławsk, Słupca, Solca Wielka, Tubądzin, Wrzos oraz
Żytno18. 

Poza kościołami spotykamy także w średniowieczu liczne ołtarze dedykowane
św. Wawrzyńcowi. Znajdowały się one na pewno w kościołach, którym patronował
święty, ale nie tylko. Informacje o ich istnieniu spotykamy np. w kościołach w: Choj-
nie, Drawsku19, Krakowie — kościół katedralny20, być może w Krakowie na Zwie-
rzyńcu w kościele norbertanek21, Poznaniu — kościół katedralny22 oraz Wrześni23.
Altarie poświęcone św. Wawrzyńcowi spotykamy także w kościołach prowadzonych
przez zakony rycerskie, tj.: w Brzegu, Kluczborku, Kłodzku, Lwówku, Dzierżo-
niowie oraz Stargardzie24.

Brakuje wyczerpujących ustaleń co do liczby średniowiecznych kościołów no-
szących wezwanie św. Wawrzyńca. Dysponujemy tylko wybranymi badaniami prze-
krojowymi. Dla przykładu: na terenie diecezji wrocławskiej do końca XV w. ist-
niało przeszło pięćdziesiąt kościołów i kaplic, którym patronował tenże święty25.
Mimo fragmentaryczności wiedzy możemy ogólnie stwierdzić, że należał on do
grona popularniejszych świętych patronów, którym oddawano w średniowieczu
pod opiekę miejsca sakralne26. Około 1772 r. w Polsce (łącznie ze Śląskiem) liczba
kościołów noszących to wezwanie przedstawiała się następująco: kościoły para-
fialne — 166, kościoły filialne i kaplice publiczne — 88, kościoły zakonów męs-
kich — 1227. W 1914 r. święty męczennik patronował 171 różnym kościołom28.

18 JOANNIS DE LASCO, Liber beneficiorum, J. Łukowski (wyd.), t. I, Gniezno 1880, s. 11, 117, 162,
172, 197, 287, 305, 379, 388, 412, 452, 509, 521, 597, 611, 636, 683; t. II, Gniezno 1881, s. 28, 71, 260,
331, 353, 479.

19 E. RYMAR , Biskupi, s. 282.
20 J. RAJMAN, Średniowieczne, s. 41.
21 Tamże, s. 266.
22 J. NOWACKI, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. I: Kościół katedralny w Poznaniu, Poznań 1959,

s. 95, 111, 241, 264, 419.
23 JOANNIS DE LASCO, Liber beneficiorum, s. 32.
24 M. STARNAWSKA, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w śred-

niowieczu, Warszawa 1999, s. 384, 386, 388–391.
25 H. NEULING, Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelal-

ters, Breslau 1902, s. 369; W. MARSCHALL, Alte Kirchenpatrozinien des Archidiakonates Breslau, Köln
1966, s. 141–152.

26 G. KAROLEWICZ, Komunikat o mapach wezwań kościołów w Polsce w końcu XV w., „Roczniki
Humanistyczne” 16 (1968), z. 2, s. 140; J. RAJMAN, Kulty świętych w średniowiecznym Krakowie w świetle
patrociniów, w: E. PIOWARCZYK, R.M. ZAWADZKI  (red.), Kult świętych w Polsce średniowiecznej, Kra-
ków 2003, s. 74, 77.

27 S. LITAK , Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin
1996, s. 137, 144, 562, 576, 584.

28 G. KAROLEWICZ, Z badań nad wezwaniami kościołów, „Roczniki Humanistyczne” 22 (1974),
z. 2, s. 228.
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Podane wielkości wskazują jednoznacznie, że św. Wawrzyniec należał do grona
najbardziej popularnych świętych patronów.

Patrząc na wezwania, trudno dokonać szczegółowej periodyzacji kultu męczen-
nika w Polsce. Był on właściwie popularny przez całe średniowiecze. Najstarsze
fundacje jemu poświęcone sięgają na pewno XII w., nie brakuje jednak i tych
z XV w. Zwrócono już w literaturze uwagę na fakt, że do rozwoju kultu św. Waw-
rzyńca, już w XI w., przyczyniły się zapewne pierwsze grupy benedyktynów przy-
bywających na obszar Polski z terenów dzisiejszej Belgii29.

4. Relikwie

Ważnym elementem stymulującym kult, i to szczególnie na obszarach chrystia-
nizowanych, były relikwie świętych. One to sakralizowały przestrzeń, miejsca kultu
oraz były w jakimś stopniu materialnym dowodem potwierdzającym wiarygodność
przyjmowanej wiary. Otaczane czcią pozostałości po św. Wawrzyńcu pojawiły się
w Polsce bardzo wcześnie. Prawdopodobnie już w XI w. w Płocku znajdowały się
szczątki świętego30. Poza tym relikwie św. męczennika spotykamy w średniowie-
czu jeszcze w: Gorzowie31, Krakowie (w kościołach: katedralnym, św. Barbary,
Bożego Ciała, św. Floriana), Mogile32 oraz Strzelnie33. Mając na uwadze znaczną
liczbę kościołów noszących wezwanie męczennika, możemy przypuszczać, że re-
likwii tych mogło być znacznie więcej. Niestety trudno je uchwycić w średnio-
wiecznych źródłach.

5. Przedstawienia ikonograficzne

Nie znamy wielu najstarszych, średniowiecznych wizerunków św. Wawrzyńca
w Polsce. Nie oznacza to oczywiście, że takowych nie było, raczej nie zachowały
się. Znaczenie wizerunku świętego, jako swoistego katechizmu, trudno nie docenić
dla średniowiecza. Św. Wawrzyniec był przedstawiany w stroju diakona, z palmą
oraz charakterystycznym narzędziem męczeństwa, tzn. z kratą lub rusztem. Gotyc-
kie wizerunki malarskie męczennika zachowały się m.in. w Strzelnikach na Śląsku

29 CZ. DEPTUŁA, Krąg kościelny płocki w połowie XII w., „Roczniki Humanistyczne” 8 (1960), z. 2,
s. 38.

30 Z. KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Płockie zapiski o cudach z r. 1148, „Kwartalnik Historyczny” 44 (1930),
s. 342, 345.

31 E. RYMAR , Biskupi, s. 282.
32 Informacje o relikwiach pochodzą z okresu nowożytnego: J. RAJMAN, Średniowieczne, s. 227;

M. MAĆKOWIAK , Piotr Hiacynt Pruszcz o krakowskich relikwiach, w: E. PIWOWARCZYK, R.M. ZAWADZ-
KI (red.), Kult świętych w Polsce średniowiecznej, s. 22.

33 L. ŁBIK, Kolekcja relikwii z kujawskiego Strzelna, Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgosz-
czy i regionu, z. 5, Bydgoszcz 2000, s. 120.
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oraz w Krzyżanowie na Pomorzu Wschodnim34. Wizerunki świętego spotykamy
także w innych miejscach, np. na toruńskim dzwonie z kościoła św. Wawrzyńca
z 1386 r.35, czy relikwiarzu z poznańskiej katedry z 1510 r.36

Niektóre wizerunki św. Wawrzyńca otaczane były szczególną czcią i gromadziły
pielgrzymów. Możemy nawet mówić o lokalnych sanktuariach jemu dedykowanych.
Tak było np. w miejscowościach: Stare Dolistowo w archidiecezji białostockiej
oraz Śnieżka w archidiecezji wrocławskiej37.

6. Miejsce w kalendarzu liturgicznym

Najważniejszą rolę w propagowaniu kultu św. Wawrzyńca w Polsce należy
przypisać kalendarzom liturgicznym. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
święty ten wszedł do kanonu liturgicznego i zajmował w nim poczesne miejsce.
Wspomnienie liturgiczne św. Wawrzyńca przypadało na dzień 10 sierpnia38. Data
ta związana była z przekazanym przez tradycję dniem męczeńskiej śmierci diako-
na. W ten sposób od samych początków chrystianizacji Polski zaczęto i w naszym
kraju celebrować jego wspomnienie. Od 966 r., każdego roku, w dzień 10 sierpnia
przypominano postać świętego męczennika. Jego święto wymieniają wszystkie
najstarsze kalendarze w Polsce39. Jednocześnie było to jedno z ważniejszych świąt
liturgicznych ku czci świętych. Dla przykładu: Jagiellonowie każdego roku dnia
10 sierpnia obowiązkowo uczestniczyli wraz z całym dworem w nabożeństwie ku
czci męczennika40. Owocem znaczącej obecności św. Wawrzyńca w kalendarzu li-
turgicznym są wspomniane już wcześniej zachowane średniowieczne kazania po-
święcone jego osobie.

7. Patron miejscowości i osób

Jednym z przejawów popularności kultu św. Wawrzyńca w Polsce było to, że
od imienia męczennika została utworzona spora grupa (przeszło trzydziestu) nazw

34 J. DOMASŁOWSKI, A. KARŁOWSKA-KAMZOWA, M. KORNECKI, H. MAŁKIEWICZÓWNA , Gotyckie
malarstwo ścienne w Polsce, Poznań 1984, s. 219, 231.

35 W. ROZYNKOWSKI, Dzwony średniowiecznego Torunia i ich funkcje w życiu miasta, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 51 (2003), nr 1, s. 52.

36 K. SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK, Relikwiarze, s. 229, p. 128.
37 W. ZALESKI, Święci na każdy dzień, s. 461; TENŻE, Sanktuaria polskie, Warszawa 1988, s. 15, 504.
38 H. GROTEFEND, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, t. II, Hannover – Leipzig

1898, s. 127.
39 B. WŁODARSKI (red.), Chronologia polska, Warszawa 1957, s. 139, 143, 152, 157, 162, 167, 173,

181, 188, 192, 204, 210, 216.
40 U. BORKOWSKA, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV

i początek XVI wieku), Lublin 1999, s. 215.
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miejscowości. Zjawisko to określamy mianem hagiotoponimii41. Część z nich zwią-
zana była z faktem patronatu świętego męczennika nad obiektami sakralnymi w tych-
że miejscowościach. Wymieńmy kilka przykładów. U ujścia rzeczki Raby do Wisły
położona była miejscowość Święty Wawrzyniec, natomiast pod Krakowem spoty-
kamy wieś Wawrzeńczyce42. Na terenie archidiakonatu wrocławskiego spotykamy
w średniowieczu aż trzy miejscowości, których nazwy nawiązują do imienia Waw-
rzyniec: Lorenzberg oraz dwie o nazwie Lorzendorf43. Imię świętego spotykamy
także stosunkowo często pośród nadawanych w średniowieczu imion44.

Przynajmniej w dwóch przypadkach św. Wawrzyniec znalazł się w wyobraże-
niach reprezentatywnych dla miast. W Wojniczu męczennik jako patron kościoła
parafialnego widniał na pieczęciach miejskich. Takie przedstawienia znamy z za-
chowanych pieczęci już z XVI w.45 Jego postać znajdowała się także na najstarszych
pieczęciach Sępólna Krajeńskiego46.

*   *   *

Podsumowując, możemy stwierdzić, że św. Wawrzyniec należał do grona najbar-
dziej popularnych świętych okresu średniowiecza w Polsce. O popularności jego
kultu świadczą liczne pamiątki w kulturze ludowej. Dla przykładu: znanych jest
przeszło dwadzieścia przysłów związanych ze świętem męczennika47.

41 W. ZALESKI, Święci na każdy dzień, s. 461; zob. też: Słownik geograficzny królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich, t. XIII, Warszawa 1893, s. 149–152. Dla przykładu wymieńmy kilka nazw
miejscowości: Wawrzeńców, Wawrzeńczyce, Wawrzka, Wawrzkowizna, Wawrzonki, Wawrzonkowiz-
na, Wawrzonkowo, Wawrzyńców, Wawrzyniec, Wawrzynowo oraz Wawrzyszew.

42 J. RAJMAN, Średniowieczne patrocinia krakowskie, s. 153.
43 W. MARSCHALL, Alte Kirchenpatrozinien, s. 145.
44 A. BECKER, Imiona świętych wśród rycerzy w czasach panowania Bolesława Wstydliwego, w:

E. PIWOWARCZYK, R.M. ZAWADZKI  (red.), Kult świętych w Polsce średniowiecznej, s. 39–40. Zob. także
indeksy w wydawnictwach źródłowych odnoszących się do państwa zakonu krzyżackiego, np.: C.P. WOELKY,
J.M. SAAGE, V. RÖHRICH, F. LIEDTKE, H. SCHMAUCH (wyd.), Codex diplomaticus Warmiensis, t. I–IV,
Meinz – Braunsberg – Leipzig 1860–1935; Preussisches Urkundenbuch, t. I–VI, Königsberg 1882 –
Marburg/L. 1986; C.P. WOELKY (oprac.), Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. I–II, Danzig 1885–1887.

45 H. SEROKA, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 102. 
46 B. MOŻEJKO, Z historii herbów miast województwa pomorskiego w okresie Drugiej Rzeczypospo-

litej, w: S.K. KUCZYŃSKI (red.), Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939), Włocławek
2002, s. 87.

47 W. ŁĘGA, Ziemia chełmińska, Wrocław 1961, s. 199–200; np. przysłowia: „Na święty Wawrzyniec
czas orać ozimiec” oraz „Święty Wawrzyniec otwiera zwierzyniec”; O. KOLBERG, Dzieła wszystkie, t. III,
Wrocław – Poznań 1978 i n, s. 92; W. ZALESKI, Święci na każdy dzień, s. 461.
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PRO DIAKONIA
W OBSZARZE NIEMIECKOJ ĘZYCZNYM —

PROJEKT BADAWCZY

Kim jest diakon? Jaką specyficzną rolę pełni? Czy funkcjonuje jako pomost po-
między Caritas parafialną a jej strukturami organizacyjnymi? Jako przedstawiciel
ubogich? Jak rozwija się ów urząd od czasu jego ponownego wprowadzenia przez
Sobór Watykański II na różnych kontynentach?

Projekt Pro Diakonia stawia sobie za cel umocnienie pozycji diakonatu stałego
we wspólnocie urzędów, gdyż w przeciwnym wypadku ów urząd nie stanie się ży-
wotny. Projekt zrodził się w 2001 r. w diecezji Rottenburg–Stuttgart w celu umoc-
nienia w 11 miejscach wspólnotowej i organizacyjnej diakonii, przyznając przy
tym diakonatowi kluczową rolę. Rozpoczętemu procesowi towarzyszył aspekt teo-
logiczny, socjologiczny i empiryczno-naukowy (Kießling 2006). Dzięki zaintere-
sowaniu, jakie projekt znalazł w Kościele powszechnym, oraz dzięki współpracy
Międzynarodowego Centrum Diakonatu, możliwe było jego kontynuowanie: prze-
prowadzono wywiady ustrukturalizowane, dzięki którym zdobyto pojedyncze in-
formacje, w których diakoni naszkicowali obrazy zarówno specyficznych dla ich
regionów wyzwań duszpasterskich, jak i własnej samoświadomości. Ponadto udzie-
lili informacji na pytania o duchowość, rodzinę, wykształcenie i zawód świecki oraz
regionalną i kościelno-powszechną przyszłość własnego urzędu: najpierw w Ame-
ryce łacińskiej (Kießling i Mähr 2007), następnie w Afryce Południowej (Kießling
i Mähr 2011) oraz ostatnimi czasy w Indiach (Kießling 2012; Kießling i Wagner
2012).

Diakoni stali jako tacy albo wyłącznie poświęcają się swojej posłudze, albo też
wykonują zawód świecki. Według danych z raportu przedłożonego przez grupę ro-
boczą Konferencji Episkopatu Niemiec, powołaną w 2009 r. przez Komisję ds. Księ-
ży, Życia Konsekrowanego i Świeckich, wynika, że w Niemczech żyje 2987 diakonów
stałych, z czego 2368 czynnych, wśród których 895 (38%) całkowicie poświęciło
się swojej posłudze, natomiast 1473 (62%) wykonuje zawód cywilny. Ci ostatni
wykonują niegdyś wyuczony zawód także po święceniach, diakonami zaś są nie tylko
poza albo łącznie ze swoim zawodem, ale także we własnym zawodzie. Właśnie
poprzez wykonywanie zawodu świeckiego urząd kościelny otrzymuje specyficzną
bliskość życiu codziennemu i specyficzną szansę bycia wiarygodnym świadec-



66 KLAUS KIEßLING

twem także w świecie pracy — a tym samym w liturgii. Refleksja na temat tego,
w jaki sposób diakoni w szerokiej gamie wykonywanych zawodów są obecni w spo-
łeczeństwie jako Kościół, i w drugą stronę — jakie stwarza to szanse na wniesienie
we wspólnotę Kościoła szerokiego spektrum kompetencji zawodowych, w zasadzie
nie miała jeszcze miejsca.

Od początku trwania projektu Pro Diakonia kierował swoją uwagę ku zaanga-
żowaniu diakonów całkowicie poświęcających się własnej posłudze, gdyż tylko oni
mogli w wybranych miejscach reprezentacyjnych przejąć odpowiedzialność kiero-
wania diakonią na czas trwania projektu. Jednak najpóźniej w wyniku internacjona-
lizacji Pro Diakonii ujawniła się pozycja, jaką swojej pracy zawodowej przypisują
choćby diakoni z Ameryki Łacińskiej. Tak czy owak, w Kościele ubogich diakona
pracującego w zawodzie czeka lepsza przyszłość niż diakona całkowicie poświę-
cającego się swojej posłudze, jako że nawet współcześnie taka forma posługi jest
możliwa tylko w niewielu ustabilizowanych finansowo regionach świata. Wszystko
przemawia jednak za tym, by szczególną uwagę poświęcić diakonom wykonują-
cym zawód, szczególnie w ramach kontynuacji projektu Pro Diakonia.

Na samym obszarze niemieckojęzycznym uwidaczniają się duże międzydiecez-
jalne różnice w samoświadomości diakonów i ocenie przez wspólnotę Kościoła
roli diakonatu w pracy zawodowej, które wyraźnie ujawniają się podczas spotkań
krajowych zarówno w Austrii, Szwajcarii, jak i w Niemczech. Wydaje się zatem
bardzo pożyteczne, by wystartować z projektem Pro Diakonia wśród diakonów
wykonujących pracę zawodową w pierwszej kolejności na obszarze języka niemiec-
kiego, zanim dojdzie do trzymającej w niezwykłym napięciu internacjonalizacji.

Obszar niemieckojęzyczny obejmuje 27 niemieckich, 9 austriackich i 6 szwaj-
carskich diecezji; zwłaszcza w tych ostatnich diakon wykonujący pracę zawodową
odgrywa główną rolę. Zatem idą ze sobą w parze 42 koncepcje odnośnie do diako-
natu w zawodzie cywilnym, jak i do jego szans i ograniczeń. Zanim będzie można
stworzyć dla obszaru niemieckojęzycznego reprezentatywną ankietę na temat dia-
konatu w zawodzie cywilnym, trzeba najpierw ująć empirycznie ową treściową
różnorodność. Pilotażowy charakter owego studium wymaga zatem badań jakoś-
ciowych, które z jednej strony poprzez wywiady ustrukturalizowane stawiałyby
pytania o samoświadomość diakona w wykonywanym zawodzie (stanowią one
motor owego projektu), z drugiej strony otwierałyby konieczną przestrzeń, aby ba-
dani mogli opowiedzieć o doświadczeniach, o które ich nie pytano, a które odgry-
wają ważną rolę dla nich i dla ich diecezji. Badania jakościowe mają także wartość
samą w sobie ze względu na różnorodność diecezjalnych form kształcenia oraz róż-
norodność ról w posłudze pastoralnej, jaką przychodzi pełnić diakonom pracującym
w zawodzie: ujawnią w formie tez treści i elementy samoświadomości, które staną
się inspirującą i innowacyjną siłą. Jednocześnie stwarza się niezbędny warunek ku
temu, by przy kolejnej możliwej okazji przeprowadzić solidne badania ilościowo-
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empiryczne, które zweryfikowałyby lub sfalsyfikowałyby wcześniej postawione tezy
i sprostałyby wymaganiom reprezentatywnym dla obszaru niemieckojęzycznego.

Podobnie jak Pro Diakonia, także projekt dotyczący niemieckojęzycznych dia-
konów wykonujących zawód jest możliwy dzięki połączeniu kompetencji Między-
narodowego Centrum Diakonatu z kompetencjami Instytutu Psychologii Pastoralnej
i Duchowości na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym Wyższej Szkoły Jezuickiej
we Frankfurcie Sankt Georgen. Dzięki istniejącym związkom łatwiej będzie można
wejść w poruszaną problematykę, tak aby współpracownicy mogli nawiązać kontakt
z wszystkimi 42 diecezjami. Wspólnie z kierownictwem projektu stworzą wywiad
ustrukturalizowany, umówią się z jednym diakonem stałym pracującym zawodowo
z każdej diecezji (takim, który będzie w stanie udzielić potrzebnych informacji) na
konkretny termin w jego miejscu zamieszkania, by pozyskać dane, przeprowadzą
wywiady z wszystkimi 42 badanymi sprawdzonymi metodami socjologicznymi, prze-
transkrybują je całkowicie oraz opracują wyniki. Podróże związane z pozyskaniem
danych będą koordynowane, opracowanie danych z godziny wywiadu także wy-
kwalifikowanym pracownikom zajmie dzień roboczy; dopiero potem będą wycią-
gane wnioski, które będą kumulowane merytorycznie. Ze skumulowanych danych
mogą powstać pojedyncze portrety, zanim dojdzie — w przeciwieństwie do oceny
skoncentrowanej na osobie diakona i specyfice diecezji — do wyciągnięcia wnios-
ków skoncentrowanych na temacie. Podczas, gdy pojedyncze portrety zobrazują
oczekiwaną różnorodność oblicza diakonatu, kumulacja danych będzie miała za
zadanie odkryć możliwe krzyżujące się cechy charakterystyczne takiego oblicza.
W ten sposób będzie można określić zarówno wynik ogólny, umożliwiający orien-
tację praktyczną, jak też stworzyć bazę dla badań ilościowych. Ponadto w ciągu
czterech lat badania jakościowe będą mogły zostać połączone z istniejącym stanem
badań i zostać weń włączone w taki sposób, że z mającego wysokie aspiracje przed-
sięwzięcia powstanie naukowa praca kwalifikowana. Cel wydaje się możliwy do
osiągnięcia także z tego powodu, że w związku z przedsięwzięciem zebrano bogate
i zachęcające doświadczenia — zarówno w ramach Pro Diakonii, jak też innych
licznych projektów Instytutu Psychologii Pastoralnej i Duchowości.

Stefan Sander i ja pozyskaliśmy dla projektu Pro Diakonia jako współpracow-
nika naukowego dk. dr. Norbarta Harka. Podjął swoje obowiązki na początku tego
roku (2015), kiedy zainteresowana przedsięwzięciem fundacja oraz bp dr Gerhard
Fürst, jako opiekun Międzynarodowego Centrum Diakonatu, wspaniałomyślnie
potwierdzili wsparcie finansowe dla projektu.

W zarysie projektu wskazano na poniższą literaturę, która została wydana przez
Pro Diakonię. Oto wybór głównych niemieckojęzycznych publikacji mojego autor-
stwa na temat Pro Diakonii: Ständige Diakone — Stellvertreter der Armen? Projekt
Pro Diakonia: Prozess — Positionen — Perspektiven (Diakonie und Ökumene /
Diaconia and Ecumenics; t. II), Münster 2006; Pro Diakonia Latina oder: Vom
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lebensnahen Mut der Diakone in Lateinamerika (część I i II), w: „Diaconia Chri-
sti” 42 (2007), s. 25–60, 158–172 (wspólnie z Michaelem Mährem); Pro Diakonia
Africana: Die Diakone im Südlichen Afrika als Brückenbauer zwischen Gesellschaft
und Kirche, „Diaconia Christi” 46 (2011), s. 9–68 (wspólnie z Michaelem Mäh-
rem); Pro Diakonia Asiatica I; Ständiger Diakonat in der kulturell pluralen Welt
Indiens, „Diaconia Christi” 47 (2012/1), s. 22–27; Pro Diakonia Asiatica II: Por-
traits von Diakonen, Kandidaten und Diözesanverantwortlichen in der kulturell
pluralen Welt Indiens, „Diaconia Christi” 47 (2012/1), s. 42–53; Pro Diakonia Asiati-
ca III: Weitere Portraits von Diakonen in der kulturell pluralen Welt Indiens, „Dia-
conia Christi” 47 (2012/1), s. 77–88 (wspólnie z Hermannem-Josefem Wagnerem).
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DIAKONI STALI W ZGROMADZENIU SALEZJA ŃSKIM

Według zestawień statystycznych opracowanych przez agencję Fides1 na pod-
stawie konkretnych danych wynika, że w skali światowej około 1% diakonów sta-
łych stanowią diakoni zakonni2. Przynależą oni do różnego rodzaju instytutów życia
zakonnego, w tym również do Towarzystwa św. Franciszka Salezego, w skrócie
nazywanego Zgromadzeniem Salezjańskim, założonego w XIX w. przez św. Jana
Bosko.

1. Konstytucje i Regulaminy Zgromadzenia Salezjańskiego

Powstające według zamysłu Bożego zgromadzenie zakonne ukierunkowane
w swoim charyzmacie na edukację i wychowanie młodzieży początkowo przyjmo-
wało do swoich struktur kandydatów na kapłanów i na koadiutorów, czyli na braci
zakonnych. O tym mówiło pierwsze wydanie Konstytucji i Regulaminów Zgroma-
dzenia Salezjańskiego. Kolejne ich wydanie po Soborze Watykańskim II, obecnie
obowiązujące, wspomina o trzeciej formie realizowania charyzmatu salezjańskie-
go, jakim jest posługa diakona stałego3.

2. Dane liczbowe — zestawienie

W 2014 r. Zgromadzenie Salezjańskie posiadało 18 diakonów stałych4. W skali
globalnej jest to zaledwie 0,1% wszystkich jego członków, gdyż z liczby wszyst-
kich salezjanów 15 750 było: 116 biskupów, 10 720 kapłanów, 2092 koadiutorów,
2805 kleryków i 484 nowicjuszy5. Interesujący nas diakoni stali realizowali swoje
powołanie w dziesięciu krajach świata: Brazylii, Czechach, Chinach, Niemczech,

1 Agencja Fides (Organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie) — instytucja
informacyjna Papieskich Dzieł Misyjnych w Watykanie; http://www.fides.org/it/.

2 http://www.fides.org/it/stats.
3 Konstytucje Towarzystwa św. Franciszka Salezego, art. 106, Rzym 1986.
4 Archiwum Domu Generalnego Salezjanów Księdza Bosko, dalej: ADBsdb: Case e confratelli al.

31.12.2014 distributi per nazioni, s. 3.
5 Tamże.
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Włoszech, Meksyku, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Timorze Wschodnim6. W Pol-
sce nie było ani jednego diakona stałego i nie ma do dnia dzisiejszego. Poniższe
zestawienie zilustruje liczba poszczególnych diakonów w wyżej wymienionych
krajach.

L.p. Kraj Ilo ść diakonów stałych

1. Brazylia 1

2. Czechy 1

3. Chiny 1

4. Niemcy 2

5. Włochy 6

6. Meksyk 1

7. Holandia 1

8. Portugalia 1

9. Hiszpania 3

10. Timor Wschodni 1

Od 2006 do 2014 r. liczba diakonów stałych w Zgromadzeniu Salezjańskim
utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie, co obrazuje poniższa tabe-
la. To zjawisko socjologiczne możemy przedstawić w sposób wizualny. Oto i ono:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brazylia 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Czechy 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Chiny 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Niemcy 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Włochy 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Meksyk 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Holandia 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Portugalia 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hiszpania 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Timor W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Słowacja 0 0 1 1 1 1 1 0 0

Urugwaj 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Razem: 17 17 18 18 18 18 19 19 18

6 Tamże, s. 1–3.
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Powyższe dane pochodzą z zestawień opracowanych przez Dom Generalny
Towarzystwa Salezjańskiego w Rzymie. Przedstawiają one stan liczebny całego
zgromadzenia na ostatni dzień grudnia każdego roku7. 

3. Formacja początkowa diakonów stałych

Kandydaci do Zgromadzenia Salezjańskiego, którzy pragną realizować charyz-
mat salezjański w duchu św. Jana Bosko jako diakoni stali, podobnie jak w przy-
padku salezjanów laików i kandydatów do kapłaństwa, zwyczajnie w sposób jed-
norodny rozpoczynają ten sam proces formacji początkowej8. W swej strukturze
posiada on te same fazy, podobne cele oraz treści9. Bez względu na wybraną formę
realizacji powołania salezjańskiego według zamysłu Zgromadzenia Salezjańskiego,
wszyscy salezjanie w formacji początkowej, w tym również kandydaci do diako-
natu stałego, dążą do osiągnięcia tego samego celu powołaniowego. Suponuje to
przeżycie takiego samego doświadczenia formacyjnego, które obejmuje swoim
zakresem przygotowanie intelektualne, dojrzewanie ludzkie, pogłębienie życia za-
konnego oraz wymiar duchowo-pastoralny. Jest ono potrzebne i niezbędne zarazem
w procesie utożsamienia się z powołaniem salezjańskim10. Należy również zauwa-
żyć, że stały diakonat podobnie jak dwie pozostałe formy realizacji powołania sa-
lezjańskiego z kilku powodów domaga się pewnego zróżnicowania formacyjnego.
Mówią o tym Konstytucje Salezjańskie w artykule 106: „Zróżnicowanie bywa wa-
runkowane przez specyficzne powołanie każdego, osobiste przymioty i uzdolnienia
oraz zadania naszego apostolatu”11.

Reasumując: każdy salezjanin, w tym również kandydat do diakonatu stałego,
odpowiadając na Boże wezwanie przeżywa formację jednorodną z współbraćmi
przeznaczonymi do kapłaństwa i do bycia braćmi zakonnymi, która jest zróżnico-
wana, aby wspólnym mianownikiem było umiłowanie młodzieży i troska o ich zba-
wienie, według maksymy św. Jana Bosko: Da mihi animas, caetera tolle12.

7 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2006, distributi per nazioni, s. 1–3; Case e confratelli al
31.12.2007, distributi per nazioni, s. 1–3; Case e confratelli al 31.12.2008, distributi per nazioni, s. 1–3;
Case e confratelli al 31.12.2009, distributi per nazioni, s. 1–3; Case e confratelli al 31.12.2010,
distributi per nazioni, s. 1–3; Case e confratelli al 31.12.2011, distributi per nazioni, s. 1–3; Case e con-
fratelli al 31.12.2012, distributi per nazioni, s. 1–3; Case e confratelli al 31.12.2013, distributi per
nazioni, s. 1–3 i Case e confratelli al 31.12.2014, s. 1–3.

8 Konstytucje, art. 106.
9 Program życia Salezjanów Księdza Bosko. Przewodnik po lekturze Konstytucji Salezjańskich,

Kraków 1997, s. 543.
10 Tamże, s. 544.
11 Konstytucje, art. 106.
12 Tamże, art. 4.
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4. Formacja przygotowująca do spełniania posługi diakonów stałych

Według Ratio Fundamentalis Institutionis et Studiorum przygotowanie kandy-
datów do spełniania funkcji diakona stałego powinno być uzależnione i dostosowa-
ne zarazem do zaleceń Kościoła partykularnego, na terenie którego będą posługi-
wać. Przebieg tej formacji może dokonywać się po uprzednim porozumieniu przy
współpracy funkcjonujących salezjańskich domów formacyjnych i wyższych uczelni13.

5. Jurydyczna zależność od ordynariusza miejsca

Wszyscy salezjanie po przyjęciu święceń diakonatu stałego, podobnie, jak fun-
kcjonuje to w przypadku innych członków innych instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego, w sprawach związanych z posługą diakońską
pozostają zależni od ordynariusza miejsca. Natomiast jeśli przebywają czasowo lub
na dłuższy okres czasu na terenie diecezji na terenie której nie obowiązują przepisy
związane z diakonatem stałym, wówczas nie sprawują funkcji diakońskich bez
uprzedniego pozwolenia ordynariusza miejsca14. Godnym zauważenia jest fakt, że
Zgromadzenie Salezjańskie przewiduje po uprzednim rozeznaniu możliwość ewen-
tualnego przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich przez diakonów stałych. Według
Ratio Fundamentalis Institutionis et Studiorum w takiej sytuacji należy na piśmie
przedstawić prośbę Przełożonemu Generalnemu Towarzystwa Salezjańskiego po
uprzednim zaprezentowaniu jej i omówieniu przez Inspektora (czyli prowincjała)
wraz ze swoją radą. Zaleca się również, aby takie nadzwyczajne sytuacje były trak-
towane rozważnie oraz z wnikliwym rozpoznaniem15.

6. Funkcje spełniane przez diakonów stałych w Zgromadzeniu Salezjańskim

Spełnianie funkcji diakona stałego w Zgromadzeniu Salezjańskim swoim zasię-
giem obejmuje różnego rodzaju posługę. Przede wszystkim są obecni i posługują
jako wychowawcy i duszpasterze w placówkach salezjańskich: w parafiach, szko-
łach i ośrodkach wychowawczych. Ponadto podejmują różnego rodzaju zaanga-
żowanie na szczeblu diecezjalnym, np. jeden z diakonów stałych — salezjanin —
pracuje w Caritas w jednej z niemieckich.

*   *   *

13 Formacja Salezjanów księdza Bosko. Zasady i normy. Ratio Fundamentalis Institutionis et
Studiorum, Warszawa 2004, nr 498, s. 203. 

14 Tamże, nr 499, s. 302.
15 Tamże, nr 500, s. 302.
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Obecnie w wielu środowiskach eklezjalnych wśród duchownych zarówno die-
cezjalnych, jak i zakonnych zbyt mało się mówi o powołaniu do diakonatu stałego,
pozostając z pewną rezerwą do tego zagadnienia. Często w parafiach z okazji pierw-
szego czwartku miesiąca modlimy się jednak o nowe powołania do kapłaństwa
i życia zakonnego (wśród nich są diakoni stali).

Śledząc statystyki watykańskiej agencji Fides możemy zauważyć, przy znaczą-
cym spadku powołań kapłańskich, że z roku na rok w Kościele w skali globalnej
przybywa diakonów stałych. W Zgromadzeniu Salezjańskim z kolei z roku na rok
ubywa kapłanów. W 2006 r. było ich 10 83416, w 2007 r. — 10 72017, w 2008 r. —
10 65218, w 2009 r. — 10 57919, w 2010 r. — 10 50620, w 2011 r. — 10 43821,
w 2012 r. — 10 37422, w 2013 r. — 10 30823, a w 2014 r. — 10 23124. W ciągu 8 lat
ubyło 603 księży. Jest to prawie 4% wszystkich członków Zgromadzenia Salez-
jańskiego. Liczba salezjanów diakonów stałych w tym samym czasie utrzymywała
się na tym samym poziomie. Być może propagowanie tej formy realizacji powoła-
nia salezjańskiego dałaby szansę zwiększenia ich liczby w Zgromadzeniu Salezjań-
skim i w całym Kościele powszechnym oraz złagodzić mogłoby proces topnienia
liczby jego członków.

16 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2006, s. 3.
17 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2007, s. 3.
18 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2008, s. 3.
19 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2009, s. 3.
20 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2010, s. 3.
21 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2011, s. 3.
22 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2012, s. 3.
23 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2013, s. 3.
24 ADBsdb: Case e confratelli al 31.12.2014, s. 3.
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DIAKONI STALI ŚWIĘCENI W 2015 ROKU
Wspomnienia i wypowiedzi

1. Diakon Bogdan Boruta

Z archidiecezji katowickiej, mgr teologii (UŚ), lat 55, 2 dzieci, święcenia diakona-
tu: 23 września 2015 r. w Chorzowie, adres: ul. Majętnego 18/5, 41-503 Chorzów,
tel. 504 317 442, e-mail: bogdanboruta@op.pl, parafia pw. św. Marii Magdaleny
w Chorzowie.

Pragnę przedstawić dzieje mojego życia i powołania oraz drogę go świeceń dia-
konatu. Urodziłem się 24 lutego 1960 r. w miejscowości Frysztak w województwie
podkarpackim. Ojciec powędrował na Śląsk za pracą i w 1961 r., po otrzymaniu
mieszkania, zamieszkaliśmy w Tychach. W 1967 r. przeprowadziliśmy się do Kato-
wic na Osiedle Tysiąclecia i w tym samym roku poszedłem do szkoły podstawowej
i rozpocząłem naukę religii. Na naszym osiedlu nie było kościoła, a nasz kościół
parafialny pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach Dębie oddalony był
od domu około 30 minut drogi pieszo. W tym czasie przez wiele lat trwała walka
z władzami komunistycznymi o pozwolenie na budowę kościoła na Osiedlu Ty-
siąclecia, które rozrastało się w szybkim tempie.

W 1969 r. przystąpiłem do Pierwszej Komunii św. i rozpocząłem służbę minis-
trancką. Bardzo szybko zostałem lektorem i kantorem, bo lubiłem śpiewać, dlatego
też ukończyłem organizowany w diecezji kurs kantorów. W 1973 r. przyjąłem sa-
krament bierzmowania i zacząłem uczestniczyć w spotkaniach oazy młodzieżowej.
W tym też czasie założyłem zespół młodzieżowy, ponieważ chciałem grać i śpie-
wać na chwałę Pana.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w Liceum Zawodo-
wym w Chorzowie. Przez cały czas nauki nadal bardzo mocno związany byłem
z parafią i służyłem Kościołowi. Moim duchowym przewodnikiem był proboszcz
parafii, śp. ks. Jerzy Strzyż.

W 1979 r. zdałem maturę i rozpocząłem pracę zawodową. W latach 1980–1982
odbyłem służbę wojskową w Orkiestrze Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej
w Gdyni. Po powrocie z wojska wróciłem do pracy zawodowej i służby w Kościele.

Rodzinę założyłem w 1983 r. i zamieszkałem w Chorzowie. Od 1996 r. należa-
łem z żoną do katolickiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Tutaj przez 14 lat
formowałem się i byłem animatorem muzycznym. Organizowałem wspólnie z ka-
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płanami, opiekunami grupy i innymi animatorami rekolekcje, a także seminaria
Odnowy w Duchu Świętym. Prowadziłem także rekolekcje tematyczne, wygłasza-
łem konferencje. Prowadziłem również adoracje uwielbienia w kościele, a także
w zależności od pory roku organizowałem nabożeństwa różańcowe, drogę krzyżo-
wą, itp. Byłem ponadto współorganizatorem i konferansjerem wielu festynów para-
fialnych i organizatorem różnych dzieł ewangelizacyjnych oraz wieczorów poezji
religijnej, recytowanej i śpiewanej.

W czasie, gdy należałem do katolickiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym,
zacząłem prowadzić grupy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, orga-
nizowałem także rekolekcje dla tej młodzieży. Grupy takie prowadzę do dzisiaj
w swojej parafii.

W 2000 r. wstąpiliśmy z żoną do Kościoła Domowego. Można by powiedzieć,
że bardzo płynnie opuściliśmy grupę odnowy i zostaliśmy w Oazie Rodzin. W tym
czasie rozpocząłem studia teologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
które ukończyłem w 2005 r.

Boleśnie przeżyłem ciężką chorobę nowotworową i śmierć mojej żony, Grażyny,
w 2007 r. To był trudny dla mnie czas. Zostałem z dwójką studiujących dziewcząt.
Musiałem sam uporać się ze wszystkim, co Pan Bóg dał, od państwa nie dostałem
żadnej pomocy, ale Boża Opatrzność czuwała nade mną.

Ten okres był równocześnie czasem rozeznawania, co dalej. Rozmawiałem
wiele razy ze znajomym księdzem i to owocowało. Córki założyły swoje rodziny
w 2009 r., a Pan obdarzył mnie drugą żoną, Dorotą; pobraliśmy się również w 2009 r.
Od tego czasu razem z żoną jesteśmy także członkami Domowego Kościoła.

W tym samym czasie dopadły mnie nowe bolesne doświadczenia. Zachorowa-
łem na nowotwór. Po wielu miesiącach badań zapadła diagnoza, że najlepiej poddać
się operacji. Trudno powiedzieć, ile osób modliło się za mnie, ale to, co się stało,
przeszło wszelkie oczekiwania. Po operacji szybko wróciłem do zdrowia. Pan do-
konał swojego dzieła i Jemu niech będzie chwała i cześć na wieki.

Niedługo po chorobie (w 2012 r.) ukończyłem kurs dla nadzwyczajnych szafa-
rzy Komunii św. i zacząłem posługę szczególnie wśród chorych, zwłaszcza w szpi-
talu w Świętochłowicach.

Zaangażowałem się także w Edukację Finansową Crown w Polsce, w której
jestem liderem, a która prowadzi konferencje i kursy „Biblia o finansach” i pro-
muje Boże rozwiązania w codziennym życiu. Prowadzę także 10-tygodniowe kursy
„Biblia o finansach” (więcej na stronie www.crown.org.pl).

Około 2010 r. zrodziło się we mnie powołanie do diakonatu stałego. Z roku na
rok pragnienie zostania diakonem było coraz silniejsze. Nie byłem już w stanie
opierać się temu powołaniu. Każdego dnia w modlitwie oddawałem wszystko Jezu-
sowi, a efektem tego był coraz silniejszy głos: „Pójdź za Mną”. Podczas dialogu
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małżeńskiego omówiliśmy z żoną to wszystko, do czego Pan Bóg nas powołuje.
Żona bez żadnych przeszkód wyraziła zgodę, abym szedł za głosem powołania,
a i ona chce przy mnie poświęcić się służbie. Pragniemy służyć Bogu i Kościołowi
tam, gdzie jest taka potrzeba. Dlatego idąc za głosem serca i powołania, odpowie-
działem Bogu TAK.

W czasie gdy byłem nadzwyczajnym szafarzem, usłyszałem jasny i potwierdza-
jący głos Jezusa zapraszający mnie do służby w diakonacie. Po uzyskaniu wymaga-
nej zgody małżonki i abpa Wiktora Skworca, rozpocząłem formację do diakonatu
w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu, który prowadzony jest przez ks.
prof. dr. hab. Helmuta Jana Sobeczkę. Formację ukończyłem z wynikiem pozytyw-
nym. Po rozmowie z abp. W. Skworcem i odpowiednich przygotowaniach w archi-
diecezji katowickiej, przyjąłem święcenia diakonatu 23 września 2015 r. z rąk bisku-
pa pomocniczego Adama Wodarczyka w mojej macierzystej parafii pw. św. Marii
Magdaleny w Chorzowie.

Jezus zawołał: „Ty pójdź za mną!” (J 21,22) i „Wypłyń na głębię ...” (Łk 5,4).
Odpowiedziałem na to wezwanie całą swoją duszą, całym swoim sercem i całym
swoim życiem. Chcę poświęcić resztę mojego życia dla Jezusa i Jego Kościoła jako
diakon i świadek Tego, który mnie powołał wraz z żoną u boku. Pragnę wykorzys-
tać wszystkie umiejętności i dary jakie dostałem od Boga do służby w Jego świę-
tym Kościele.

2. Diakon Tadeusz Cieślik

Z archidiecezji katowickiej, mgr teologii (UŚ), lat 57, 3 dzieci, święcenia diakona-
tu: 23 września 2015 r. w Tychach, adres: ul. Mąkołowska 138, 43-100 Tychy, tel.
505 959 848, e-mail: tychy58@gmail.com, parafia pw. św. Ojca Pio w Tychach
Mąkołowcu.

Pragnę przedstawić relację z moich świeceń diakonatu, które z pewnością były
jednym z najważniejszych wydarzeń w moim życiu.

Moje święcenia diakonatu odbyły się 23 września 2015 r. na terenie parafii pod
wezwaniem św. Ojca Pio w Tychach Mąkołowcu. Uroczystość miała miejsce w kap-
licy przy budującym się kościele parafialnym, a liturgii przewodniczył, homilię
wygłosił i święceń udzielił mi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek
Szkudło. Biskupowi w koncelebrze towarzyszyło kilkunastu księży i dwóch diako-
nów stałych. Wśród gości byli również księża z diecezji opolskiej, profesorowie
ze Studium Formacyjnego do Diakonatu Stałego. Kaplica była wypełniona przez
rodzinę diakona i licznych parafian.

Parafii patronuje święty, który w zupełnie nieświadomy i nieoczekiwany spo-
sób pojawiał się w moim życiu. Najpierw – kiedy 23 września 1990 r. zostałem us-
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tanowiony nadzwyczajnym szafarzem Komunii św., a potem, kiedy w 2007 r.
dowiedziałem się. że patronem naszej nowo powstającej parafii będzie św. o. Pio.
Minęło kolejnych 8 lat i we wspomnienie tego kapucyna zostałem wyświęcony na
diakona stałego. 

W homilii bp Marek Szkudło mówił o posłudze diakona Bogu i ludziom, a zwła-
szcza najbardziej potrzebującym. Najlepszym przykładem takiego posługiwania
pozostanie sam Chrystus. Biskup powiedział m.in.: 

Chciałbym ci życzyć, Tadeuszu, abyś uobecniał troskę Jezusa o człowieka. Bo On nie
przestaje wołać, jak słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii: „przyjdźcie do mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię”. I niech ta Twoja posługa
zawsze się zaczyna od najbliższego ci środowiska, od rodziny, a potem wszędzie tam,
gdzie Bóg cię pośle, czy wobec tych, których postawi na twojej drodze życia. Dziel się
wiarą, która niech zawsze wyraża się w posłudze miłości, i staraj się czerpać siłę z Je-
zusa, który mówi: „uczcie się ode mnie”.

Zaraz po Mszy św. nagrane zostały wypowiedzi przez reportera Radia eM kilku
bliskich osób nowo wyświęconego diakona. Pięknie powiedział m.in. proboszcz
parafii, ks. Dariusz Gadomski:

Parafia jest w budowie, a tylko jeden ksiądz, który ma wszystkie sprawy duszpaster-
skie i budowlane na głowie, dlatego pragnę — nie chcę, aby zabrzmiało to za prosto —
aby wszystko, co będzie możliwe i w czym będę mógł skorzystać z pomocy i uprawnień
Tadeusza, było wykonywane, Nie chodzi tylko o to, aby mnie było lżej, chodzi o to,
ażeby ludzie mogli też z tego skorzystać.

Mam w Bogu nadzieję, że będę wypełniał wszystkie moje zobowiązania. Niewąt-
pliwą pomocą będzie moja rodzina, co potwierdziła w wywiadzie żona Stefania:

My, jako rodzina, będziemy Tadeusza wspomagać i wspierać modlitwą. Dużo nam daje
wspólna modlitwa. Mąż stara się wstać wcześniej rano, zwłaszcza jak ja muszę wcześnie
iść do pracy, żeby wspólnie odmówić modlitwę. Wieczorem też wspólnie odmawiamy
modlitwę. I jeżeli jest taka możliwość, to nasze już dorosłe dzieci biorą w niej udział.
To daje siłę i moc. Buduje całą rodzinę i daje moce duchowe na chwile trudne w życiu,
jakie, niestety, każdego spotykają.

A najmłodsza z trójki dorosłych naszych dzieci, Maria, podzieliła się taką
refleksją:

Tata daje nam swoje świadectwo wiary poprzez służbę w Kościele, zwłaszcza rozda-
wanie Komunii św. Myślę, że to dzisiejsze wydarzenie tylko wzmocni naszą wiarę.
Jesteśmy taką typową rodziną, trzymamy się blisko siebie; wiadomo, że zdarzają się
kłótnie, ale dzięki wierze zawsze potrafimy szybko dojść do porozumienia i zacząć na
nowo żyć razem w rodzinie.

Ten krótki radiowy wywiad trafnie zakończył ks. proboszcz Dariusz Gadomski:
To jest świadectwo dojrzałości, to jest świadectwo pragnienia bycia blisko Boga i prag-
nienia służenia drugiemu człowiekowi, bycia dla drugiego człowieka. Myślę, że to zos-
tawia ślad, kiedy jest obok nas człowiek, który daje takie świadectwo. To nie może
pozostać bez śladu.
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3. Diakon Marek Czogalik

Z diecezji gliwickiej, dr teologii (UO), lat 50, 2 dzieci, święcenia diakonatu: 7 lis-
topada 2015 r. w Babicach, adres: ul. Powstańców 1, Babice, 47-440 Nędza, tel.
660 237 411, e-mail: marcus35@wp.pl, parafia pw. św. Anny w Babicach.

Służyć z radością, Bogu na chwałę i ludziom na pożytek

Byłem ostatnim, z pięcioosobowej grupy kandydatów, na którego biskup nało-
żył ręce. Po dwuletnich przygotowaniach, które rozpoczęły się 5 października 2013 r.
i prowadzone były w opolskim Ośrodku Formacyjnym, biskup gliwicki prof. Jan
Kopiec 1 października 2015 r. wydał dekret o dopuszczeniu mnie do święceń dia-
konatu stałego. Termin święceń wyznaczono na 7 listopada 2015 r., a jako miejsce
posłużył kościół pw. św. Anny w mojej rodzinnej parafii w Babicach. Niezwykle
pomocni w przygotowaniu uroczystości byli: ks. dr Franciszek Koenig, ks. Adam
Kozak oraz ks. prob. Jarosław Buchenfeld. Pierwszy z nich wydał broszurę dla
wiernych, zawierającą wszystkie teksty i śpiewy oraz plan całej uroczystości —
w ten sposób uczestnicy mogli świadomie i czynnie uczestniczyć w obrzędach.
Książeczka ta stanowi zarazem pamiątkę tego wydarzenia – precedensowego nie
tylko dla parafii, ale też i dla całej diecezji. Ks. Adam Kozak natomiast zajął się
służbą liturgiczną, zaś ks. proboszcz czuwał nad całością przygotowań. O oprawę
muzyczną zatroszczył się chór parafialny pod kierunkiem pani Brygidy Tomali.  

W uroczystej liturgii, której przewodniczył ks. bp Jan Kopiec, uczestniczył
również biskup senior Jan Wieczorek. Przybyli także liczni księża oraz diakoni po-
sługujący w metropolii górnośląskiej. Nie mogło też zabraknąć poprzedniego pro-
boszcza babickiej parafii, ks. Bogdana Kicingera, który wywarł duży wpływ na
moją formację duchową jako kapłan, katecheta, wychowawca i przyjaciel, a który
od trzech lat jest już na emeryturze.

Redaktorka „Gościa Niedzielnego”, która krótko przed święceniami przepro-
wadziła wywiad ze mną, zaczęła od pytania, co teraz zmieni się w moim życiu.
Odpowiedziałem wtedy — trochę paradoksalnie — że nie zmieni się nic, a zara-
zem zmieni się wszystko. I myślę, że w tym leży istota mojej posługi. Dalej jestem
mężem, ojcem rodziny i pracuję zawodowo. Aktualnie dalej robię w Kościele to,
co robiłem przed święceniami. Zmieniło się natomiast umocowanie tego działania.
Teraz czynię wszystko mocą sakramentalnej łaski i z mandatem Kościoła. Jeśli
spojrzeć na te zaledwie dwa i pół miesiąca mojego diakonatu, tak właśnie to widzę
i tę nową duchową jakość odczuwam. Z nowości w mojej posłudze wymienić mogę
dwa wygłoszone kazania — oba w rodzinnej parafii, co jest niewątpliwe doświad-
czeniem niezwykłym, zarówno dla mnie, jak i dla parafian. Przemówić jako głosi-
ciel Bożego przesłania z uświęconego miejsca, z którego nikt jeszcze z wiernych
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do reszty wspólnoty nie przemawiał, to wielki honor i wielka odpowiedzialność.
Jedna z homilii miała miejsce w święto Świętej Rodziny. Jakże uważnie wsłuchi-
wali się ludzie w słowa kogoś, kogo znają od dziecka, znają też i na co dzień widzą
obie jego rodziny — tę, z której wyszedł, i tę, którą ponad dwadzieścia lat temu za-
łożył. Myślę, że ta płaszczyzna odbioru i komunikacji otwiera nowe i godne uwagi
przestrzenie dla parafialnego przepowiadania.

Teraz mogę też błogosławić, czyli jeśli pod nieobecność proboszcza odpra-
wiam nieszpory, nie muszę kończyć tylko znakiem krzyża. Obecność Chrystusa
w Sanctissimum i błogosławieństwo monstrancją dopełnia tę piękną część liturgii
godzin, którą w naszej parafii ceni sobie spora grupa wiernych. Kiedy myślę o błogo-
sławieniu, przypomina mi się zawsze pewna chora, którą z Komunią św. odwiedza-
łem w szpitalu jeszcze przed święceniami, jako nadzwyczajny szafarz. Powiedziała:
„Komunii nie mogę przyjąć, ale proszę o błogosławieństwo”. Teraz moje błogo-
sławieństwo, jako diakońskie, ma większą moc. Dla ludzi chorych ma to ogromne
znaczenie.

Wiem, że ludzi zazwyczaj interesuje również, skąd ten pomysł, żeby zostać
diakonem. Rzecz w moim przypadku jest o tyle ciekawa, że myśl ta chodziła mi
po głowie i drążyła serce na długo, zanim w naszej parafii pojawiła się w ogóle ta-
ka możliwość. Znałem ten rodzaj posługi z historii Kościoła i wiedziałem, że po
II Soborze Watykańskim wraca się do niej stopniowo. Miałem nadzieję, że docze-
kam jej reaktywacji również na gruncie naszej diecezji, zwłaszcza kiedy pierwsi
stali diakoni pojawili się w diecezjach sąsiednich. Szczególne znaczenie miała tu
diecezja opolska, z której nasza — gliwicka — została w dużej części wyodrębniona
przed ponad 20 laty. Po wielu konsultacjach i przemodleniu sprawy postanowiłem
się zgłosić. A że nikt, od kogo wymagano na to zgody, nie zgłosił sprzeciwu — zos-
tałem diakonem i mam poczucie bycia na swoim miejscu. „Swoim” w tym wypadku
znaczy „tym, na którym postawił mnie Pan Bóg”.

Oczywiście, poza wolą Boga i moją własną, w grę wchodzi jeszcze nastawienie
kilku osób, od których moja posługa w różnym stopniu i w różny sposób zależy.
Bez ich wsparcia, a czasem i formalnej zgody (żona, proboszcz) nie byłbym dzisiaj
tym, kim jestem. Swoją rolę odegrali też bez wątpienia rodzice — przykładem, wy-
chowaniem, które można by nazwać „przykościelnym”, bo wszystko się w życiu
rodzinnym do Kościoła odnosiło (do dziś z dzieciństwa pamiętam gest ojcowskiej
ręki wyciągniętej w stronę ołtarza, jako miejsca, w którym powinienem się znaleźć,
kiedy tylko wiek pozwoli). Mam też świadomość, że moja posługa w jakiś sposób
dotyczy też mojej żony i moich dzieci. 19-letnia Hania i 17-letni Paweł obserwują
mnie uważnie, a ich wzrok czy uwaga nieraz prowadzą do bardzo pożytecznej dla
mnie refleksji. Żona, sama teolog, rozumie mnie doskonale, jest pierwszą słuchacz-
ką moich homilii, a jako również polonistka nie przepuści żadnego błędu.
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Po niespełna trzech miesiącach trudno pisać więcej. W każdym razie, obym mógł
jak najlepiej służyć, bo to przecież zawarte jest już w etymologii słowa „diakon”.
Bogu na chwałę, a ludziom, czyli Kościołowi, na pożytek.

4. Diakon Piotr Joszko

Z diecezji opolskiej, mgr teologii (UO), lat 48, 3 dzieci, katecheta, święcenia dia-
konatu: 20 czerwca 2015 r. w Prudniku, adres: ul. Chopina3/2, 48-200 Prudnik, tel.
600 974 237, e-mail: piotrjoszko67@gmail.com, parafia pw. św. Michała Archa-
nioła w Prudniku.

Bardzo często wspominam pewne wydarzenie, którego byłem uczestnikiem na
początku lat osiemdziesiątych w moim parafialnym kościele w Prudniku (wówczas
duszpasterstwo w parafii prowadzili ojcowie dominikanie). Pewnej niedzieli przy
ołtarzu pośród trzech dominikanów stanął ktoś, kto nie był Polakiem, ani domini-
kaninem, ani nawet prezbiterem. Był ubrany trochę inaczej niż trzej pozostali księża.
Ktoś, kto spóźnił się na tę Mszę św., nie zauważył nic szczególnego. Dla nas jed-
nak, którzy uczestniczyliśmy od początku w liturgii, było wiadome, że ten czwarty
w dalmatyce jest stałym diakonem, który przyjechał z Niemiec. Tak go przedstawił
ówczesny proboszcz, o. Józef Kostecki OP. Przedstawił również jego żonę. Pamię-
tam skonsternowane miny koncelebransów, a także moment udzielania Komunii św.
To właśnie on, diakon, udzielił jej swojej żonie oraz innym wiernym, wypowiada-
jąc za każdym razem sakramentalne słowa Corpus Christi.

Potem nastąpiło w moim życiu coś, co można nazwać nawróceniem albo głę-
bokim doświadczeniem religijnym. Był to przełomowy i najważniejszy moment
mojego życia, cezura, do której zaliczam pierwsze piętnaście lat, i od której liczę
lata następne. To wtedy odkryłem na serio Kościół, liturgię, Pismo Święte, a także
siebie i innych, ...raczej odbierałem to tak, że to Bóg odnalazł mnie.

Był to także czas bardzo intensywnie przeżywanej przeze mnie miłości. Myś-
lałem wtedy o sobie jako o najszczęśliwszym człowieku na Ziemi. Wiedziałem, że
życie, które jest przede mną, chcę przeżyć z Bogiem, ale też z kobietą. Chciałem
żyć normalnym życiem „człowieka świeckiego”, ale przeżywać je w całkowitej jed-
ności i uległości wobec Boga. W tym czasie odkryłem błogosławionego już dzisiaj
Karola de Foucauld. Lektura książek Carlo Carretto, m.in. Listy z pustyni, Pustynia
w mieście, były dla mnie swego rodzaju rewolucją. Spotkałem w nich zupełnie nowe
spojrzenie na wiarę, katolicyzm, i niemal wszystko, co mnie dotyczyło i otaczało.
Zachwycił mnie też język tych opowiadanych spraw. Zaczytywałem się wtedy także
w innych książkach, m.in. T. Mertona, J. Ratzingera, K. Wojtyły i mojego krajana,
o. Jana Góry. Po nieudanym poszukiwaniu w Rzymie kontaktu z Małymi Braćmi
Jezusa K. de Foucaulda, spotkałem ich wreszcie pod Warszawą. Wtedy było ich
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w Polsce tylko trzech oraz dojeżdżający do ich z Francji brat Moris. Mali Bracia
są zakonnikami i żyją w małych kilkuosobowych wspólnotach, ale mieszkają i pra-
cują „w świecie” — zupełnie jak inni ludzie. Na co dzień nie noszą habitów, ale
w swoich domach przechowują Najświętszy Sakrament.

Nie bardzo wiedziałem wtedy, co mam w życiu robić. Najprościej byłoby wstą-
pić do jakiegoś seminarium duchownego, ale czułem, że to nie jest moja droga, że
Bóg ma dla mnie coś zupełnie innego. Co jakiś czas powracało do mnie wspomnie-
nie owej Mszy z diakonem stałym, ale w latach osiemdziesiątych w Polsce z wielu
powodów była to całkowita abstrakcja.

W tym czasie poznałem moją przyszłą żonę i w 1990 r. wzięliśmy ślub. Rozpo-
cząłem wtedy również studia teologiczne w Opolu, a następnie pracę katechety
i w mojej parafii wszedłem na Drogę Neokatechumenalną (nota bene, też duchową
córę bł. Karola de Foucauld). W ramach tego ruchu mój syn przygotowuje się do
kapłaństwa. Od 1999 r. byłem nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, a od kilku
miesięcy pełnię w parafii posługuję stałego diakona.

Trudno jednak w tych kilku zdaniach zawrzeć wszystkie ważne wydarzenia
i spotkania, które dane mi było doświadczyć w czasie mojego dotychczasowego
życia. Patrząc zaś wstecz, mogę stwierdzić, że Bóg mnie kocha, trzyma w swych dło-
niach i prowadzi moją osobistą historię zbawienia. Spotkania, lektury, pragnienia,
intuicje i natchnienia, które w różnych okolicznościach przeżywałem, nie były przy-
padkowe i daremne. Teraz widzę w nich troskę Boga o moją osobę i mogę doświad-
czać, mimo swoich słabości i grzechów, głębokiego szczęścia i pokoju w sytuacji,
w jakiej dzisiaj Bóg mnie postawił. Jestem Mu bezgranicznie wdzięczny także za
moją żonę, dzieci i tę historię, którą mogę doświadczać. To wszystko jest Jego da-
rem, a nie moją zasługą. Może dla kogoś patrzącego z boku relatywnie niewiele
w życiu osiągnąłem, to jednak jestem pełen podziwu i uwielbienia dla Boga, który
mnie, niegodnemu i marnemu człowiekowi, tak wiele ofiarował. Jestem równo-
cześnie wdzięczny Kościołowi za to, że nie pogardził mną i uczynił mnie jednym
ze swoich sług.

5. Diakon Rudolf Wilczek

Z diecezji opolskiej, mgr teologii (KUL), licencjat — biznes i zarządzanie, lat 53,
1 syn, przez 14 lat świecki misjonarz w Papui Nowej Gwinei, święcenia diakonatu:
27 czerwca 2015 r. w Pietrowicach Wielkich, prywatny przedsiębiorca i dyrektor
finansowy firmy WILMET, adres: ul. Nowa 3, 47-480 Pietrowice Wielkie, tel.
666 812 989, e-mail: ruwilczek@yahoo.com, parafia pw. św. Wita, Modesta i Kres-
cencji w Pietrowicach Wielkich.

Decyzja o przygotowaniu się do diakonatu i przyjęciu święceń przyszła mi dość
łatwo, mimo że wcześniej o tym nie myślałem. Teraz jednak, kiedy patrzę wstecz
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na moje dotychczasowe życie, stwierdzam z całą pewnością, że było ono przygoto-
waniem do tej decyzji. Bóg kierował moim życiem, począwszy od najmłodszych
lat, kiedy to dorastałem jako ministrant w Gamowie. Zawsze ciągnęło mnie do świa-
ta, ale Bóg nie pozwolił, abym za młodu się nim zachłysnął, bo rodzice mieli gos-
podarstwo rolne, więc o jakimkolwiek wyjeździe w czasie wakacji nie było mowy.
Po raz pierwszy wyjechałem na obóz ministrancki nad Jezioro Otmuchowskie,
kiedy byłem w ósmej klasie. Było to dla mnie bardzo wielkie przeżycie i chyba
wtedy zakiełkowała we mnie idea służenia innym. Będąc w szkole średniej, brałem
kilkakrotnie udział w rekolekcjach oazowych na Górze Świętej Anny, które na pew-
no były bardzo potrzebną i istotną częścią formacji mojego życia.

Następnym ważnym okresem przygotowawczym i formującym moje życie było
zaangażowanie się w raciborskiej grupie Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego
Świata Maitri . Podczas spotkań formacyjnych i modlitewnych przybliżano nam
sylwetki ludzi oddanych ubogim, jak Matki Teresy z Kalkuty, brata Alberta Chmie-
lowskiego, św. Franciszka, bp. Heldera Camary, abp. Oscara Romero i innych.
Bardzo istotnym elementem zaangażowania była konkretna praca przy pakowaniu
i wysyłce darów do krajów Trzeciego Świata, głównie Indii, ponieważ w sposób
konkretny i namacalny pomagaliśmy biednym. 

Jako członek ruchu Maitri  miałem możliwość wyjazdu na trzy miesiące do
Indii, żeby jako wolontariusz pracować w umieralniach Matki Teresy w Kalkucie
oraz wiosce trędowatych prowadzonej przez o. Mariana Żelazka SVD. Spotkanie
z Matką Teresą i pobyt w Indiach otworzyły mi oczy na ogrom ludzkiej biedy, na
najbiedniejszych z biednych. Było to dla mnie wezwanie do służby innym ludziom,
szczególnie tym najbardziej potrzebującym. Zrozumiałem również, że Bóg wyma-
ga ode mnie konkretnego działania. 

Misje mnie pociągały, dlatego po powrocie z Indii wstąpiłem do Zgromadzenia
Księży Werbistów z zamiarem zostania misjonarzem. Podczas pobytu w tej wspól-
nocie miałem okazję spędzenia trzech lat w Boliwii w ramach praktyki misyjnej.
Tam zacząłem patrzeć inaczej na świat, gdyż nie był to wyjazd wolontariusza, który
wraca po kilku tygodniach, ale ciężka i systematyczna praca misjonarza. Poznawa-
nie nowych ludzi, otwarcie się na nich i akceptacja kogoś, kto myśli inaczej i ma
inną mentalność, było dla mnie nowym doświadczeniem. Tam też spotkałem się
pierwszy raz z diakonatem stałym, gdyż na terenie parafii Batallias, gdzie pracowa-
łem, mieszkał z rodziną i pracował stały diakon lokalny z ludu Aymara. 

Było to bardzo ubogacające doświadczenie, gdyż pracowaliśmy w parafii jako
zespół i często jeździliśmy razem do odległych wiosek z posługą pastoralną. Po po-
wrocie z Boliwii nie odnowiłem ślubów zakonnych, ale kontynuowałem studia teo-
logiczne, gdyż miałem w planach powrót do Ameryki Południowej jako świecki
misjonarz, a to również z powodu języka, który już znałem. Obroniłem pracę ma-
gisterską na KUL i zabrałem się do realizacji moich planów. Jednak, jak się wkrót-
ce okazało, Bóg miał inny plan wobec mnie, gdyż pojechałem w stronę dokładnie
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przeciwną, w następne wielkie nieznane, bez języka, ale za to z wielką wiarą i zau-
faniem Panu Bogu. Trzeba tu zaznaczyć, że wyjazd na misje w roli świeckiego
misjonarza w latach 90-tych to było coś całkowicie w Polsce nowego, gdyż nie
istniało jeszcze wówczas żadne centrum formacji misyjnej. Wszystko opierało się
na własnej organizacji, zaufaniu Bogu i jego Opatrzności. Wierzyłem mocno, że
to jest Boży plan wobec mnie i zacząłem go wypełniać. 

Moją pracę misyjną w Papui Nowej Gwinei rozpocząłem w parafii Porgera,
w diecezji Enga, gdzie zaprosił mnie o. Andrzej Soboń SVD. Spotkałem tam wiele
oddanych i wspaniałych misjonarzy, których nie sposób w tej chwili wszystkich
wspomnieć, i od których nauczyłem się bardzo wiele, szczególnie wielkiego zaufa-
nia Bogu i niezałamywania się w sytuacjach kryzysowych, gdyż warunki w Enga
są naprawdę ekstremalne.

Osobę, którą jednak chciałbym tutaj wspomnieć, jest bp Francesco Sarego SVD,
ordynariusz diecezji Goroka, która była moim następnym miejscem pracy. Jest to
człowiek wielkiej otwartości i prostoty, dla którego każdy człowiek jest ważny.
Przez długie lata po ukończeniu seminarium pracował w Papui Nowej Gwinei jako
diakon, zanim został wyświęcony na księdza i wybrany prowincjałem. Długie wie-
czorne rozmowy w Kefamo (gdzie pracowałem razem z nim) oraz dyskusje przy
stole były prawdziwym pokarmem dla mojego rozwoju duchowego. Chociaż trwa-
ło to tylko półtora roku, to jednak są to dla mnie niezapomniane chwile. 

Bóg dał mi też możliwość rozwoju intelektualnego i wezwał mnie do pracy na
uniwersytecie księży werbistów w Madang, którego prezydentem był o. Jan Czuba
SVD. Wspólnie z żoną oddaliśmy się pracy na rzecz studentów. Sprawiała ona wiele
radości, ale też i nie szczędziła wyzwań. Nasz dom stał się otwarty dla każdego,
nie tylko studentów. Dużo misjonarzy z gór odwiedzało nas, gdy przyjeżdżali na
wybrzeże, aby trochę odpocząć. Był to piękny czas i nauczył nas otwartości na in-
nych, tym bardziej, że na Uniwersytecie pracowali ludzie kilkunastu narodowości.
Dzieliliśmy z nimi nie tylko pracę, ale także życie prywatne. Osoby te były tam
również zaangażowane w pracę pastoralną.

Chociaż czasami nie było łatwo, czułem Bożą obecność w tym, co robię. Pobyt
w Zgromadzeniu Słowa Bożego oraz praca misjonarza świeckiego ugruntowały
moją formację duchową. Nauczyłem się nie tylko wielu dobrych praktyk religij-
nych, zwłaszcza medytacji i odmawiania liturgii godzin, ale też prawdziwej miłoś-
ci do Boga i ludzi. Ta osobista więź z Bogiem, która była we mnie, utrwalała się
i wzmacniała przez te wszystkie lata.

Po piętnastu latach pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei decyzja powrotu do
Polski nie była dla nas łatwa, szczególnie dla mojej żony. W Polsce brakowało nam
aktywności w Kościele, do której przyzwyczailiśmy się na misjach. Kiedy ks. Ed-
mund Pośpiech, proboszcz w Gamowie, zapytał mnie, czy nie zechciałbym zostać
nadzwyczajnym szafarzem Komunii św., zgodziłem się bez wahania, gdyż byłem
przekonany, że nie po to Bóg sprowadził mnie z powrotem do Polski, abym teraz
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siedział bezczynnie i stał się tylko „niedzielnym katolikiem”. W głębi duszy czu-
łem, że jest jeszcze coś więcej, co mogę zrobić dla Boga i innych. 

Po roku bycia szafarzem nadzwyczajnym, gdy zaczął się nowy nabór na studia
przygotowawcze do diakonatu stałego, ks. Edmund zagaił znowu: „Masz przecież
ukończoną teologię, może byś pomyślał o stałym diakonacie?” Pomysł poparł
o. Henryk Kałuża SVD, mój były mistrz nowicjatu. Nigdy wcześniej o tym nie
myślałem, ale wiedziałem jedno: jeśli to wola Boża, to trzeba ją wypełnić. Nie zig-
norowałem więc propozycji, lecz zaniosłem sprawę przed ołtarz i ofiarowałem ją
Bogu. Z doświadczenia życiowego wiedziałem, że On mnie nie zostawi i jeśli jest
to Jego dzieło, wypełni je, należy tylko Mu nie przeszkadzać. Zaufałem Jezusowi,
a On doprowadził mnie do ołtarza, gdzie mogę posługiwać jako stały diakon. Każ-
dego dnia czuję Jego obecność i łaskę we wszystkim, co robię. 

Po święceniach często byłem pytany, jak widzę moją posługę diakona i jak
ludzie reagują. Z mojego dotychczasowego doświadczenia życiowego wiem jedno:
że Jezus jest moim Panem, a miłość do Boga i służba ludziom, począwszy od mojej
rodziny, to jedyna rzecz, jaka się w życiu liczy. Mam świadomość, że posługa dia-
kona to także wielka odpowiedzialność. Moja rodzina, szczególnie żona i jej mod-
litwa, są dla mnie wielkim wsparciem na tej drodze.



Zaproszenie na rekolekcje dla stałych diakonów

W dniach 26–28 sierpnia 2016 r. odbędą się rekolekcje dla stałych dia-
konów. Zapraszamy także na nie rodziny stałych diakonów, kandydatów
przygotowujących się do przyjęcia święceń oraz wszystkich zainteresowa-
nych dziełem stałego diakonatu w Polsce. 

Adres: Dom Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach 

ul. Dewajtis 3

Warszawa

Początek rekolekcji: piątek, 26 sierpnia, godz. 17.00

Zakończenie: niedziela, 28 sierpnia, ok. godz. 14.00

Koszt: 300 zł od osoby

Termin zgłaszania uczestnictwa: do 5 sierpnia 2016 r.

Adres elektroniczny zgłoszeń: bosad@wp.pl 

Zgłoszenia telefoniczne: 515 069 501

Zgłoszenia przyjmuje dk. Bogdan Sadowski
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Rzymskie uroczystości 50-lecia przywrócenia diakonatu stałego
 (Rzym – Asyż, 21–25 października 2015 r.)

W dniach od 21 do 25 października 2015 r. razem z ks. dr. Mateuszem Potocz-
nym, adiunktem w Katedrze Liturgiki i Hagiografii Wydziału Teologicznego UO,
uczestniczyłem w uroczystościach jubileuszowych z okazji 50 rocznicy przywró-
cenia diakonatu stałego przez Sobór Watykański II oraz utworzenia Międzynaro-
dowego Centrum Diakonatu (IDC). Byliśmy jedynymi przedstawicielami z Polski.
Spotkanie miało miejsce w Fraterna Domus w Rzymie i Asyżu.

Uczestnicy, w liczbie około 600, pochodzili z 35 krajów. Byli wśród nich diako-
ni, ich żony, księża i biskupi. Spotkania i konferencje prowadzone były w językach:
angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Tematem przewodnim była przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość diakonatu stałego, obecnego i aktywnego w Kościele
na wszystkich kontynentach świata.

Wygłoszone prelekcje ukazywały ów temat w różnych aspektach. Przedstawio-
no historię przywracania diakonatu stałego, a także ustanowienie Międzynarodowego
Centrum Diakonatu (IDC). Omawiano rzeczywistość diakonatu stałego w różnych
częściach świata. Po prezentacjach uczestnicy dyskutowali w grupach. Podział na
grupy dyskusyjne uzależniony był również od języka, którym władali uczestnicy.
Ja zgłosiłem się do jednej z czterech grup anglojęzycznych. W grupie tej dyskuto-
wało około 20 osób pochodzących z USA, Hongkongu, Szwajcarii, Afryki Połud-
niowej, Australii, Łotwy, Indii, Kanady i Polski. Nie zabrakło też świadectw diako-
nów oraz ich żon. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami z przeżywania diakonatu
oraz towarzyszenia w nim osób bliskich, a także z pracy, którą wykonują. Świadec-
twa te pochodziły m.in. z Indii, Kuby, Kolumbii i Hongkongu.

Pięknym i ubogacającym przeżyciem był udział w celebracjach liturgicznych,
takich jak liturgia godzin (jutrznia i nieszpory), a przede wszystkim w uroczystej
Eucharystii, z tak liczną wspólnotą braci diakonów z całego świata. Celebrowaliśmy
ją we Fraterna Domus, w bazylice św. Wawrzyńca i w Asyżu — u św. Franciszka.

Bardzo głęboko i osobiście przeżyłem pobyt w bazylikach św. Wawrzyńca i św.
Stefana — oni także byli diakonami i oddali swoje życie za wiarę w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa. Przykład takiej wierności Chrystusowi i takiej siły w obro-
nie wiary każdy z diakonów winien mieć stale przed oczyma. Wizyta u św. Francisz-
ka w Asyżu także stanowiła bogate źródło inspiracji i refleksji. Święty ten również
był diakonem żyjącym w ubóstwie z miłości do Boga i Kościoła, naśladującym
drogę Jezusa w sposób radykalny. Obecność w miejscach tak ściśle związanych
ze św. Franciszkiem napełniła mnie radością i dodała nowego ducha i mocy w mo-
jej służbie diakona. Pielgrzymowanie do kościołów dedykowanych diakonom obu-
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dziło i pogłębiło mój podziw dla łaski służby i miłości do ubogich, którą Chrystus
zaszczepił w nas od samego początku naszej chrześcijańskiej wiary.

W przerwach pomiędzy oficjalnymi punktami programu, jakimi były prelekcje
i spotkania dyskusyjne w grupach, znalazł się też czas na pogawędkę z różnymi
uczestnikami spotkania pochodzącymi prawie ze wszystkich zakątków świata. Dzie-
lenie się radością i doświadczeniami również podczas posiłków było niezapomnia-
nym doświadczeniem.

Oficjalna wizyta u Ojca Świętego została odwołana z powodu kończącego się
Synodu o rodzinie. Papież Franciszek przesłał jednakże swoje błogosławieństwo
wszystkim uczestnikom spotkania. Mnie, na szczęście, dzięki siostrom elżbietankom,
u których byliśmy zakwaterowani, udało się uczestniczyć w środowej audiencji
generalnej. 

To jubileuszowe spotkanie, przez swój bogaty program, duchową głębię i mię-
dzynarodowy charakter, miało bardzo duże znaczenie dla umocnienia indywidual-
nych postaw oraz braterstwa pomiędzy diakonami. Dziękuję Bogu za przywrócenie
diakonatu stałego w Kościele i proszę o Jego łaskę, abyśmy my, diakoni, konty-
nuowali dawanie świadectwa Ewangelii i wypełniali zadanie, które Pan sam nam
powierzył.

Więcej informacji na temat spotkania jubileuszowego możemy znaleźć na stro-
nie internetowej Międzynarodowego Centrum Diakonatu: www.diaconia-idc.org.

Dk. Rudolf Wilczek

Uroczystości święceń stałych diakonów
w metropolii górnośląskiej w 2015 r.

(20 czerwca 2015 r., Prudnik; 27 czerwca 2015 r., Pietrowice Wielkie;
23 września 2015 r., Chorzów – Tychy; 7 listopada 2015 r., Babice)

Kolejnych pięciu stałych diakonów zostało wyświęconych w metropolii gór-
nośląskiej w 2015 r. W sumie aktualnie jest ich dziewięciu (5 z diecezji opolskiej,
3 z archidiecezji katowickiej i 1 z diecezji gliwickiej). Wszyscy mają ukończone
pełne studia teologiczne oraz dwuletnie studium uzupełniające w Opolu. Kolejno
święcenia przyjęli:
1) Dk. Piotr Joszko (lat 49), z diecezji opolskiej, katecheta. Święcenia diakonatu od-

były się w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Prudniku w dniu
20 czerwca 2015 r. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i święceń diako-
natu udzielił opolski biskup pomocniczy Rudolf Pierskała. W homilii podkreślił
potrzebę służebnej posługi diakona stałego na różnych polach współczesnego
duszpasterstwa parafialnego. Śpiewy liturgiczne w dużej mierze kształtowali
członkowie Drogi Neokatechumenalnej, na którą w latach 90-tych ubiegłego
stulecia wszedł również nowo wyświęcony diakon. Jest to czwarty diakon stały
w diecezji opolskiej. 
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2) Dk. Rudolf Wilczek (lat 54), z diecezji opolskiej, dyrektor Firmy WIL-MET.
Podczas uroczystej Mszy św., w dniu 27 czerwca 2015 r. o godzinie 15.30, w koś-
ciele parafialnym pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wiel-
kich, święceń diakonatu udzielił biskup pomocniczy Paweł Stobrawa z Opola.
Razem z biskupem Mszę św. koncelebrowali księża profesorowie odpowie-
dzialni za przygotowanie do diakonatu oraz księżą z okolicznych parafii. Nie
zabrakło również ojców werbistów, przyjaciół nowego diakona, z którymi praco-
wał na misjach w Papui Nowej Gwinei (o. Janusz Skotniczny i o. Jerzy Ryfa),
a także obecne były siostry werbistki (m.in. misjonarka s. Dorota Piechota). Ca-
łą uroczystość uświetniał chór parafialny z Pawłowa. Jest to piąty diakon stały
w diecezji opolskiej

3) Dk. Bogdan Boruta (lat 56), z archidiecezji katowickiej, katecheta, animator
Oazy Rodzin. Święceń diakonatu udzielił katowicki biskup pomocniczy Adam
Wodarczyk w dniu 23 września 2015 r. w rodzinnej parafii pw. św. Marii Mag-
daleny w Chorzowie. Na uroczystej mszy świętej była rodzina, przyjaciele i zna-
jomi oraz większość parafian, którzy bardzo serdecznie przyjęli nowego diako-
na. Parafianie czują się zaszczyceni, że to właśnie u nich w parafii posługiwać
będzie stały diakon, który osobiście zna wielu parafian i specyfikę parafii. Jest
to drugi diakon stały w archidiecezji katowickiej.

4) Dk. Tadeusz Cieślik (lat 58), z archidiecezji katowickiej, katecheta, animator grup
parafialnych. Święcenia diakona stałego Tadeusza Cieślika odbyły się 23 wrześ-
nia 2015 r. na terenie parafii pod wezwaniem św. Ojca Pio w Tychach Mą-
kołowcu. Uroczystość miała miejsce w kaplicy przy budowanym kościele,
a przewodniczył jej, homilię wygłosił i sakramentu święceń udzielił biskup
pomocniczy archidiecezji katowickiej ks. Marek Szkudło. W koncelebrze celeb-
rowało kilkunastu księży z dekanatu, Opola i Katowic. Kaplica była wypełniona
przez członków rodziny i przyjaciół oraz licznych parafian.
Po Mszy Świętej proboszcz parafii p.w. św. O. Pio w Tychach, ks. Dariusz Ga-
domski, wypowiedział m.in. następujące słowa: „Parafia w budowie i jeden
ksiądz, który ma sprawy duszpasterskie oraz sprawy budowlane na głowie, dla-
tego będę chciał skorzystać z pomocy i wszystkich uprawnień nowego diakona
dla dobra całej parafii”. Nowy diakon jest trzecim stałym diakonem archidie-
cezji katowickiej.

5) Dk. Marek Czogalik (lat 50), dr teologii, z diecezji gliwickiej, katecheta. Świę-
cenia diakonatu przyjął w rodzinnej parafii pw. św. Anny w Babicach w dniu
7 listopada 2015 r. Święceń udzielił biskup gliwicki prof. Jan Kopiec. W uro-
czystości uczestniczył również gliwicki biskup–senior Jan Wieczorek. Konce-
lebrowało kilkunastu księży, głównie z okolicznych parafii. Na podkreślenie za-
sługuje piękna i liturgicznie bardzo poprawna oprawa muzyczna z udziałem
miejscowego chóru parafialnego. Diakon Marek Czogalik jest pierwszym sta-
łym diakonem diecezji gliwickiej.

Redakcja
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Święcenia diakona Piotra Joszki (Prudnik, 20.06.2015 r.)

Diakon Piotr Joszko przekazuje znak pokoju swojej rodzinie
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Święcenia diakona Rudolfa Wilczka (Pietrowice W., 27.06.2015 r.)

Diakon Rudolf Wilczek (Pietrowice W., 27.06.2015 r.)
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Święcenia diakona Marka Czogalika (Babice, 7.11.2015 r.)

Święcenia diakona Tadeusza Cieślika (Tychy, 23.09.2015 r.)



WYDARZENIA 97

Święcenia diakona Bogdana Boruty (Chorzów, 23.09.2015 r.)

Kolejny stały diakon w archidiecezji warszawskiej
 (Warszawa, 22 listopada 2015 r.)

22 listopada 2015 r., w niedzielę Chrystusa Króla, w kościele Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (w Lesie Bielańskim) ks. kard.
Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu prof. Janowi Ogrodzkiemu. Nowy
diakon jest pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, kierownikiem
Zespołu Naukowego Analogowych Układów Elektronicznych. Od wielu lat posłu-
guje jako doradca duchowy, przygotowuje do przyjęcia sakramentów chrztu, bierz-
mowania oraz małżeństwa. W archidiecezji warszawskiej to już trzeci diakon stały
wyświęcony do posługi; wcześniej święcenia diakonatu przyjęli: dk. Bogdan Sa-
dowski i dk. Piotr Maciejewski.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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Rekolekcje dla stałych diakonów w Polsce
(Przysiek k. Torunia, 2–5 lipca 2015 r.)

W dniach 2–5 lipca 2015 r. w Przysieku k. Torunia, w ośrodku Caritas Diecezji
Toruńskiej, odbyły się rekolekcje dla stałych diakonów. Były one skierowane do
wszystkich stałych diakonów w Polsce, ich rodzin oraz osób zainteresowanych dia-
konatem stałym w naszym kraju. W rekolekcjach wzięły udział 32 osoby, w tym
11 diakonów stałych, posługujących w następujących diecezjach: w archidiecezji
warszawskiej: dk. Piotr Maciejewski, dk. Bogdan Sadowski; w archidiecezji kato-
wickiej: dk. Albert Kokosz; w diecezji ełckiej: dk. Stanisław Dziemian; w diecezji
opolskiej: dk. Czesław Cebulla, dk. Ryszard Kłoś, dk. Rudolf Syga, dk. Rudolf Wil-
czek; w diecezji toruńskiej: dk. Tomasz Chmielewski, dk. Mariusz Malinowski,
dk. Waldemar Rozynkowski. Odnotujmy, że do początku lipca 2015 r. w struktu-
rach diecezjalnych w Polsce posługuje 13 diakonów stałych. Jeszcze w tym roku
mają być wyświęceni kolejni stali diakoni. 

Przypomnijmy, że diakonat stały został przywrócony w Kościele podczas Sobo-
ru Watykańskiego II. Dwa lata po zakończeniu soboru, w 1967 r., papież Paweł VI
ogłosił ogólne normy przywrócenia w Kościele diakonatu stałego. 28 czerwca
1968 r. w katedrze w Kolonii pierwszych pięciu żonatych mężczyzn otrzymało
święcenia diakonatu stałego. Obecnie na świecie w Kościele posługuje przeszło
43 tys. diakonów stałych.

W Polsce biskupi podjęli decyzję o wprowadzeniu diakonatu stałego w 2001 r.
Na początku 2004 r. watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego za-
twierdziła dokument Konferencji Episkopatu Polski pt. Wytyczne dotyczące forma-
cji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Pierwszy ośrodek przygotowujący
kandydatów do stałego diakonatu powołał do istnienia w 2005 r. ordynariusz to-
ruński, bp Andrzej Suski, właśnie w ośrodku Caritas Diecezji Toruńskiej w Przy-
sieku k. Torunia. Pierwsze święcenia diakonatu stałego w Polsce miały miejsce
w Toruniu 6 czerwca 2008 r., a otrzymał je Tomasz Chmielewski z rąk ks. bpa An-
drzeja Suskiego.

Uczestnicy ćwiczeń duchowych w Przysieku podejmowali refleksję nad powo-
łaniem oraz posługą diakona stałego w Kościele. Wspólne spotkanie rozpoczęła
Eucharystia, której przewodniczył ordynariusz diecezji chełmińskiej, ks. bp Andrzej
Suski. Nauki rekolekcyjne głosili kolejno: ks. Adam Ceynowa (ojciec duchowny
kapłanów diecezji toruńskiej) — Dlaczego diakon?; ks. prof. Dariusz Kotecki (Dzie-
kan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) — Po-
wołanie diakona w świetle Słowa Bożego; ks. dr hab. Daniel Brzeziński (Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) — Stałe posługi w Koś-
ciele; ks. bp Józef Szamocki (biskup pomocniczy diecezji toruńskiej) — Tożsa-
mość misyjna diakona stałego; ks. Daniel Adamowicz (Dyrektor Caritas Diecezji
Toruńskiej) — Posługa miłości — w posłudze ewangelizacji; ks. prof. Helmut So-
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beczko (Opole), natomiast dk. prof. Waldemar Rozynkowski (Toruń) podjęli wspól-
nie temat Perspektywy posługi diakona stałego w Polsce.

Wszystkie dni rekolekcyjne wypełnione były: Eucharystią, liturgią godzin, kon-
ferencjami, dyskusją oraz świadectwami posługi stałych diakonów. W programie
rekolekcji znalazły się także wyjazdy do ważnych miejsc diecezji toruńskiej. W pią-
tek 3 lipca pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Toruniu, gdzie o. kustosz Wojciech Zagrodzki dokonał zawierzenia stałych dia-
konów oraz ich posługi w Kościele w Polsce patronce diecezji toruńskiej — Matce
Bożej Nieustającej Pomocy. O godz. 15.00 uczestniczyliśmy w Radio Maryja w Ko-
ronce do Miłosierdzia Bożego, której, jak zawsze w piątki o tej porze, przewod-
niczył ks. Wojciech Miszewski, proboszcz parafii św. Antoniego na toruńskich
Wrzosach. Tego dnia był jeszcze czas na zwiedzenie toruńskiej starówki.

Wyjazdy kontynuowaliśmy także w sobotę 4 lipca. Byliśmy najpierw przy
powstającej świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
w Toruniu. Następnie udaliśmy się do Górska, a dokładnie do miejsc związanych
z bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Na początku modliliśmy się przy krzyżu, czyli w miej-
scu uprowadzenia ks. Jerzego, a następnie udaliśmy się do otwartego w zeszłym
roku Centrum Edukacji Młodzieży, któremu on patronuje. Tam ogromne wrażenie
na obecnych zrobiło multimedialne muzeum poświęcone Męczennikowi. Ostatnim
miejscem, które odwiedziliśmy była miejscowość Zamek Bierzgłowski, a dokład-
nie pokrzyżacki dom zakonny (zamek), który ma bardzo bogatą historię, sięgają-
cą końca XIII w. Tam w 1950 r. zmarł biskup diecezji łuckiej na Wołyniu, Sługa
Boży bp Adolf Piotr Szelążek. Obecnie znajduje się tu dom rekolekcyjny diecezji
toruńskiej.

Na zakończenie rekolekcji ustaliliśmy, że w 2016 r. rekolekcje dla stałych dia-
konów, ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych stałym diakonatem w naszym
kraju odbędą się w końcu sierpnia w Warszawie. Już dzisiaj na nie zapraszamy.

Dk. Waldemar Rozynkowski

Dynamiczny rozwój diakonów stałych w latach 2005–2013

W oparciu o Annuarium Statisticum Ecclesiae 2013, watykańska Sala Stampa
16 kwietnia 2015 r. ogłosiła oficjalne dane świadczące o dynamicznym rozwo-
ju liczby diakonów stałych na świecie w latach 2005–2013. Oto fragment tekstu
komunikatu:

„Obserwujemy wzrost liczby diakonów stałych, diecezjalnych i zakonnych,
zarówno globalnie, jak i na poszczególnych kontynentach. W 2005 r. odnotowano
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łącznie 33 391 diakonów stałych, w 2013 r. już ponad 43 000 (wzrost 29%). W Eu-
ropie i w Ameryce rośnie liczba diakonów, ale także ewoluuje tendencja zaintereso-
wania diakonatem. Liczba diakonów w Europie w 2005 r. wynosiła prawie 11 000,
zaś na koniec 2013 r. nieco ponad 14 000, co stanowi wzrost o 30%. W Ameryce,
z ponad 21 000 diakonów na początku badanego okresu, liczba diakonów wzrosła
do prawie 28 tys. osób w 2013 r. Wzrost liczby diakonów stałych na tych dwóch
kontynentach stanowił 97,6% globalnego wzrostu. Na Afrykę, Oceanię i Azję przy-
pada 2,4 % przyrostu liczby diakonów”.

Redakcja

Dzień skupienia stałych diakonów
 (Podkowa Leśna k. Warszawy, 28 listopada 2015 r.)

W sobotę 28 listopada 2015 r. w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej k. Warszawy diakoni stali przeżywali
swój dzień skupienia. Wzięło w nim udział czterech diakonów: trzech z archidiece-
zji warszawskiej (dk. Bogdan Sadowski, dk. Piotr Maciejewski, dk. Jan Ogrodzki)
oraz jeden z diecezji toruńskiej (dk. Waldemar Rozynkowski). W dniu skupienia
uczestniczyli także zainteresowani powołaniem diakona stałego: Cezary Uszyński
z parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz Krzysztof Wolski z parafii św.
Andrzeja Boboli w Markach.

Dzień skupienia wypełniły: Eucharystia, której przewodniczył ks. Krzysztof
Kiełpiński z diecezji toruńskiej, liturgia godzin, adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, konferencje, dzielenie się doświadczeniem posługi diakońskiej oraz spotkanie
z siostrami terezjankami. Tematem wiodącym skupienia były słowa: „Nowe życie
w Chrystusie”, czyli hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który
rozpoczął się od I niedzieli Adwentu 2015 r.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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