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OD  REDAKCJI

Stale wzrasta świadomość potrzeby posługi diakona stałego w Polsce, o czym
świadczy powiększająca się ich liczba. Tylko w 2013 r. zostało wyświęconych ko-
lejnych czterech diakonów (3 w diecezji opolskiej i 1 w archidiecezji katowickiej).
Opis tych ważnych wydarzeń, a także wypowiedzi samych neodiakonów, znalazły
poczesne miejsce w niniejszym numerze naszego czasopisma. Pouczające i cieka-
we jest również świadectwo z siedmioletniej działalności jednego z diakonów die-
cezji w Monastyrze.

W dziale Materiały i opracowania zamieszczono artykuły o służebnej posłudze
diakona, jego historycznych i teologicznych podstawach, a zwłaszcza jego pasto-
ralnym wymiarze. Ważnym zagadnieniem pozostaje również jakość formacji dia-
konów stałych, która potrzebuje stałego udoskonalania, dlatego też pomocne mogą
okazać się wytyczne innych krajów, przykładowo omówiono wskazania Konferen-
cji Episkopatów Włoch i Niemiec.

Do istotnych powinności w życiu diakona należy troska o stały wzrost świętoś-
ci, przejawiającej się w coraz gorliwszej posłudze miłości, wzmacnianej codzienną
Eucharystią i  pokarmem słowa Bożego oraz modlitwą. Diakoni powinni ponadto
wypraszać wstawiennictwa swoich świętych patronów i czerpać z ich życia wzór
do naśladowania. Dlatego na początku tego czasopisma zamieszczono zatwierdzo-
ną Litanię do świętych diakonów, a w dziale Recenzje podano również omówienie
ważnej dla diakonów pozycji książkowej, jaką jest  Leksykon świętych i sławnych

diakonów (Kraków 2013).

W ostatnim dziale: Wydarzenia, znajduje się również omówienie tematyki ob-
rad międzynarodowej konferencji O posłudze stałych diakonów w społeczeństwach

zróżnicowanych kulturowo, która odbyła się w Velehradzie (Czechy), w dniach
od 13 do 16 czerwca 2013 r., z udziałem także przedstawicieli Redakcji naszego
czasopisma.
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LITANIA DO ŚWIĘTYCH DIAKONÓW

Panie, zmiłuj się nad nami. — Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. — Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. — Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, — módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Aniołowie Boży,
Święty Szczepanie, — módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wincenty z Saragossy,
Święty Gliceriuszu z Nikomedii,
Święty Teofilu z Libii,
Święty Nikanorze,
Święty Auguriuszu z Tarragony,
Święty Parmenasie,
Święty Celerynie z Kartaginy,
Święty Donacie z Afryki,
Święty Projektycjuszu z Bergamo,
Święty Józefie z Antiochii,
Święty Apoloniuszu z Tebaidy,
Święty Poncjuszu z Kartaginy,
Święty Eulogiuszu z Tarragony,
Święty Cyriaku,
Święty Feliksie z Elwiry,
Święty Amancjuszu,
Święty Oktawianie z Kartaginy,
Święty Ireneuszu z Chiusi,
Święty Cyrylu z Libanu,
Święty Beniaminie z Iranu,
Święty Prochorze,
Święty Papylosie z Pergamonu,
Święty Piotrze z Antiochii,
Święci Abdiesusie i Azadanesie z Seleucji w Persji,
Święty Łukaszu z Triestu,
Święty Achillesie z Lyonu,
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Święty Fortunacie z Singidunum,
Święci Jakubie i Feliksie z Numidii,
Święty Kurkodomie z Auxerre,
Święty Eutymiuszu z Aleksandrii,
Święty Muritto z Kartaginy,
Święty Syzyniuszu z Val di Non,
Święty Paschazjuszu,
Święty Walensie z Jerozolimy,
Święty Filipie,
Święty Juście z Irlandii,
Święty Ferrucjuszu z Besançon,
Święty Izaurze z Macedonii,
Święty Efremie, pieśniarzu Maryi Dziewicy,
Święty Kulmancjuszu z Arezzo,
Święty Ireneuszu z Libii,
Święty Atanazy z Jerozolimy,
Święty Totnanie z Würzburga,
Święty Katulinie z Kartaginy,
Święty Arseniuszu, pustelniku ze Sketis w Egipcie,
Święty Pawle z Kordoby,
Święty Agapiuszu z Nikomedii,
Święty Zacheuszu z Cezarei Palestyńskiej,
Święty Cyriaku,
Święty Eupliuszu z Katanii,
Święty Bonifacy z Kartaginy,
Święty Ammonie z Heraklei,
Święty Sanktusie z Lyonu,
Święty Marynie, patronie San Marino,
Święty Romanie Pieśniarzu,
Święty Nemoriuszu z Troyes we Francji,
Święty Emilasie z Kordoby,
Święty Abundancjuszu,
Święty Festusie z Benewentu,
Święty Prokulu z Pozzuoli,
Święty Sozjuszu z Misenum,
Święty Tyrsie z Autun we Francji,
Święty Cheremonie z Aleksandrii,
Święty Firmacie z Messyny,
Święty Elipiuszu z Rampillon,
Święty Jerzy z Kordoby,
Święty January z Porto Torres,
Święty Cezariuszu z Terraciny,
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Święty Hilary z Viterbo,
Święty Anianie z Freisingu,
Święty Abibie z Edessy,
Święty Eugeniuszu z Florencji,
Święty Fauście z Aleksandrii,
Święty Firmacie z Sycylii,
Święty Franciszku z Asyżu,
Święty Marceli,
Święty Abundiuszu ze Spoleto,
Święty Tymoteuszu z Mauretanii,
Święty Domicjanie z Ancyry,
Święty Eksuperancjuszu ze Spoleto,
Bądź nam miłościw, — wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od grzechu każdego,
Od śmierci wiecznej,
Od wszelkich zasadzek szatana,
Przez wcielenie Twoje,
Przez narodzenie Twoje,
Przez chrzest i post Twój święty,
Przez krzyż i mękę Twoją,
Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie,
Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,
Prosimy Cię, my grzesznicy, — wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś odpuścił nam grzechy,
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, 
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej

pobożności,
Prosimy Cię, abyś posłał robotników na swoje żniwo,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego,
Chryste, usłysz nas! — Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas! — Chryste, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.



8 DIAKON 9–10 (2012–2013)

K. Módlcie się za nami, święci diakoni Boży.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Cie-
bie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, † spraw, abyśmy za przykładem
świętych diakonów gorliwie pełnili zlecone nam posługi * i zasłużyli na przyjęcie
do ich grona w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 



MATERIAŁY I OPRACOWANIA
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MAREK MARCZEWSKI

Lublin

DIAKONAT W KONTEKŚCIE
WSPÓLNOTOWEGO UJĘCIA TEOLOGII PASTORALNEJ

Urząd (ministerium) Kościoła przynależy do sakramentalnego ustroju Kościoła,
a jego znamiona, znaczenie, miejsce i rolę w jego życiu wyznacza związek z obra-
zem Chrystusa1. Obraz Chrystusa z kolei, jak podkreślił Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki (1921–1987)2 — wybitny pastoralista, twórca wspólnotowego ujęcia
teologii pastoralnej, inspiruje obraz Kościoła3, który staje się podstawą koncepcji
życia Kościoła i teologii pastoralnej jako teologii tego życia. Powyższe stwier-
dzenia wyznaczają tok naszej refleksji i szczegółowe etapy tej wypowiedzi.

1. Jaki obraz Chrystusa, taki obraz Kościoła

Podstawowe stwierdzenie zapisane przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego, inspirujące ostatni tekst napisany do osób pozostających we wspólnocie
Ruchu Światło–Życie, brzmi następująco: „Obraz Chrystusa Sługi jest obrazem
Chrystusa wypracowanym przez Sobór Watykański II”4. 

1 „W różnych okresach historii Kościoła różne rysy obrazu Chrystusa były szczególnie akcentowane,
z pewnością zależało to od potrzeb danej epoki, z pewnością dokonywało się pod natchnieniem Ducha
Świętego. Nasze czasy, które — gdy chodzi o Kościół — określały swoją samoświadomość na Soborze
Watykańskim II, są czasami Chrystusa Sługi. Ten obraz przewodni poprzez Sobór wchodzi coraz głębiej
w życie Kościoła, wyznacza jego przyszłość”; F. BLACHNICKI, Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa
Sługi, „Diakon” 4 (2007), s. 145.

2 G. WILCZYŃSKA, Blachnicki Franciszek Karol, SPTK 8, s. 72–95. Skróty bibliograficzne, prócz
zaznaczonych i wyjaśnionych w tekście, na podstawie: J. WARMIŃSKI (opr.), Wykaz skrótów bibliogra-
ficznych. Sygnatury, wydania, tomy i zmiany tytułów, Lublin 2009.

3 „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. Mówi się nawet dzisiaj w eklezjologii, że „Kościół jest przedłużeniem namaszczenia Chrys-
tusa Duchem Świętym”. Chrystus objawia się po chrzcie w Jordanie jako Pomazaniec, jako napełniony
Duchem Świętym dla posługi, dla posłuszeństwa wobec planu Boga, swego Ojca i ten sam Chrystus
„chrzci ogniem i Duchem” — jak czytamy w Ewangelii (Mt 3,11) — i przelewa Ducha Świętego na
członków Kościoła, i tym samym włącza ich w swoją drogę służby, posłuszeństwa wobec Ojca. Cały
Kościół jest dzięki temu widziany w tajemnicy Ducha Świętego jako wspólnota namaszczonych, a to oz-
nacza również: wspólnota przeznaczonych, powołanych, uzdolnionych, wezwanych do służby na rzecz
zbawienia świata”; BLACHNICKI, Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi, s. 146–147.

4 W moim przekonaniu inspiracją diakonalnej koncentracji obrazu Chrystusa, charakterystycznej
głównie dla teologii protestanckiej, stała się lektura pracy P. PHILIPPIEGO, Christozentrische Diakonie.
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Ojcowie Soboru Watykańskiego II związali ściśle misyjne posłanie Kościoła
z wydarzeniem namaszczenia Jezusa Duchem Świętym w wodach Jordanu. Źródłem
posłania jest Duch Święty. On nakłania Kościół do rozszerzania się, On wprowa-
dził Syna Bożego w dzieło jego posługi:

(...) Chrystus posłał od Ojca Ducha Świętego, aby dokonywał wewnętrznie swojego
zbawczego dzieła i nakłaniał Kościół do rozszerzania się (...) tak jak przez zstąpienie
na Niego podczas modlitwy tego samego Ducha Świętego Chrystus został wprowadzo-
ny w dzieło swojej posługi (DM 4; por. Łk 3,22; 4,1; Dz 10,38).

Zaznaczony związek pomiędzy zesłaniem Ducha Świętego a namaszczeniem
Chrystusa Duchem Świętym został we współczesnej eklezjologii pneumatologicz-
nej jako podstawa wyjaśnienia tajemnicy Kościoła jako wspólnoty, jako „przedłuże-
nie namaszczenia Chrystusa Duchem Świętym”5. Tę tajemnicę wyrażono w formule:
„jedna Osoba w wielu osobach”. Jej konsekwencją jest nauka o Duchu Świętym,
który wiąże „wielość osób [Kościół] z Chrystusem i pomiędzy sobą”6.

Nierozerwalna jedność, charakterystyczna dla związku Chrystusa z Kościołem,
objawia się w sposób najdoskonalszy w czasie sprawowania świętej Eucharystii,
w dziele, „przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie doznają uświęce-
nia” (KL 7)7, tak by Kościół w Chrystusie i przez Ducha Świętego stawał się na-
rzędziem urzeczywistnienia królestwa Bożego. Kościół zrealizuje to wezwanie,
gdy wejdzie na tę samą drogę, co jego Pan i Oblubieniec. On przyszedł, „żeby słu-
żyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45; KK 5):

A jak Chrystus dokonał dzieła odkupienia w ubóstwie i wśród prześladowań, tak i Koś-
ciół powołany jest do wejścia na tę samą drogę, aby udzielać ludziom owoców zbawienia.
Jezus Chrystus, „istniejąc w postaci Bożej, (...) ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać
sługi” (Flp 2,6) i ze względu na nas „będąc bogatym (...) stał się ubogim” (2 Kor 8,9);
tak i Kościół, chociaż do pełnienia swego posłannictwa potrzebuje środków, którymi
dysponują ludzie, powstał nie celem szukania ziemskiej chwały, lecz by szerzyć poko-

Ein theologischer Entwurf, Stuttgart 19752; zob. też P. PHILIPPI, Diaconica. Über die soziale Dimension
kirchlicher Verantwortung, Neukirchen – Vluyn 1984.

5 F. BLACHNICKI, Teologia pastoralna ogólna, cz. II: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej,
Lublin 1971 (dalej: Blachnicki TPO II), s. 380.

6 Tamże, s. 379, 381–382. „(...) Chrystus nie wchodzi w unię hipostatyczną z Kościołem, który
wskutek tego nie może być nazwany kontynuacją wcielenia, ale udziela Kościołowi wysłużonego przez
siebie swojego Ducha. Dzięki posiadaniu tego ducha wchodzą wierni w Kościele w relację personalną
do Chrystusa” (tamże, s. 383); zob. A. CZAJA, Ku nowej formule dogmatycznej: jedna Osoba w wielu oso-
bach, w: M. MARCZEWSKI (red.), Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, Lublin 1998, s. 259–293.
Prof. Alois Grillmeier SJ w komentarzu do art. 7 KK pisze: Um solchen Verfälschungen der Idee „Kir-
che Leib Christi” oder der Parallele „Kirche und Inkarnation” vorzubeugen, wird in Artikel 7, 8 betont
das bräutlich-personale Verhältnis und Gegenüber zwischen Christus und der Kirche in der Haupt-leib-
Beziehung gezeigt. Darum werden in der Konstitution hier und an anderen Stellen die personalen Hal-
tungen hervorgehoben: schenkende und erfüllende Liebe auf seiten Christi, Liebe und Gehorsam auf sei-
ten der Kirche. Kirche bleibt auch als der Leib Christi eine Person Gemeinschaft (2Vat I, s. 169–170;
zob. też s. 171–175).

7 „(...) Chrystus zawsze łączy z sobą swoją umiłowaną Oblubienicę, Kościół, który wzywa swego
Pana i przez Niego oddaje cześć wiecznemu Ojcu” (KL 7).
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rę i wyrzeczenie również swoim przykładem. Chrystus został posłany przez Ojca, „aby
ubogim nieść dobrą nowinę, aby uzdrawiać skruszonych w sercu” (Łk 4,18), „aby odszu-
kać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10); podobnie i Kościół otacza miłością wszystkich
dotkniętych ludzką słabością, co więcej, w ubogich i cierpiących odnajduje wizerunek
swego ubogiego i cierpiącego Założyciela, stara się ulżyć im w niedoli i w nich usiłuje
służyć Chrystusowi (KK 8).

Nie bez znaczenia ten obszerny cytat zajmuje końcową część ósmego artykułu
Konstytucji dogmatycznej o Kościele, dopełniając refleksję Kościoła nad tajem-
nicą (misterium), jaką jest dla siebie samego. By ją zrozumieć i uczynić obecną
i owocną we współczesnym świecie, musi wejść na „drogę” swego Chrystusa, rea-
lizować swą „pośredniczącą” funkcję poprzez postępowanie na drodze, którą prze-
szedł Pan i Nauczyciel. Dlatego tak często powtarzane tu i w innych dokumentach
soborowych wezwanie do ubóstwa i ogołocenia siebie, odrzucenia wszelkiego tryum-
falizmu, wezwanie do bycia Kościołem biednych i cierpiących, Kościołem grzesz-
ników wezwanym do naśladowania Chrystusa Sługi:

Podczas gdy Chrystus „święty, niewinny, nieskalany” (Hbr 7,26), nie znał grzechu (2 Kor
5,21), lecz przyszedł jedynie dla przebłagania za grzechy ludu (por. Hbr 2,17), Kościół,
w którego łonie znajdują się grzesznicy, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczysz-
czenia, nieustannie podejmuje pokute i odnowę (KK 8)8.

Chrystus, „namaszczony” przez Ojca, stawiając siebie za wzór Kościołowi, „wo-
lał nazywać się Synem Człowieczym, który przyszedł, «żeby służyć i dać swoje
życie jako okup za wielu» (Mk 10,45). Ukazywał się jako doskonały Sługa Boży,
który «trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi» (Mt 12,20)”
(DWR 11), szanując tym samym wolność człowieka, bo „Bóg przecież duchu i w pra-
wdzie wzywa ludzi do służenia sobie; stąd są oni w sumieniu zobowiązani, ale nie
przymuszani” (tamże).

To wezwanie do „naśladowania” Pana w dokumentach soborowych znajduje
swe konkretne odniesienia:

— Dla przygotowujących się do posługi prezbiterów czas formacji winien stać się
okazją, by „potrafili ukazać ludziom Chrystusa, «który nie przyszedł, aby Mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mk 10,45;
por. J 13,12-17) i aby stawszy się sługami wszystkich, pozyskali wielu (por.
1 Kor 9,19)” (DFK 4). To znaczy, że nie mają oni stać się dostojnikami i urzęd-
nikami Kościoła, ale sługami zapominającym o sobie, by w ten sposób urze-
czywistniać zbawcze działanie Syna Bożego we wspólnocie parafialnej9. 

8 2Vat I, s. 175–176; zob. też DM 5: „Ponieważ misja ta trwa bezustannie i na przestrzeni dziejów
rozszerza posłannictwo samego Chrystusa, który został posłany, aby głosić ubogim Dobrą Nowinę, Koś-
ciół powinien pod wpływem Ducha Chrystusowego kroczyć taką samą drogą, jaką postępował Chrystus,
to znaczy drogą ubóstwa, posłuszeństwa, posługi i poświęcania siebie aż do śmierci, z której przez zmar-
twychwstanie wyszedł jako zwycięzca. Tak bowiem postępowali w nadziei wszyscy Apostołowie (...)”.

9 Der Priester ist nicht Würdenträger und nicht Beamter, sondern geweiht, um in dienender Selbst-
hingabe das Heilsgeheimnis Christi in seiner Gemeinde zu verwirklichen (2Vat II, s. 323).
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— Podobnie prezbiterzy tak powinni pełnić posługę zbawczą wraz ze świeckimi
i kierować wspólnotami parafialnymi, „by nie szukając swego, lecz tego, co na-
leży do Jezusa Chrystusa, współpracowali z wiernymi świeckimi i zachowywa-
li się wśród nich na wzór Mistrza, który nie przyszedł do ludzi «po to, aby Mu
służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mt 20,28).
Niech prezbiterzy szczerze uznają i wspierają godność świeckich i właściwy
im udział w posłannictwie Kościoła (...). Sami zaś wierni niech będą świadomi
zobowiązań wobec swoich prezbiterów i dlatego niech się odnoszą do nich,
jako swoich pasterzy i ojców, z dziecięcą miłością (…), aby ci mogli lepiej po-
konywać przeszkody i owocniej wypełniać swoje obowiązki” (DP 9). Tekst pod-
kreśla prawdę o wspólnej przed Bogiem godności i równości tak wiernych, spra-
wujących kapłaństwo wspólne, jak i prezbiterów — przedstawicieli kapłaństwa
ministerialnego, która czyni świeckich godnymi i odpowiedzialnymi za posługę
Kościoła (zob. KK 32). Prezbiterzy — jak podkreśla w komentarzu do tego arty-
kułu ks. Paul J. Cordes — staną się troskliwymi budowniczymi jedności i razem
z nimi przyciągali innych do wspólnoty Kościoła (zob. DA 6, 10, 25; KDK 43)10.
Stają się oni braćmi pośród braci. Wprowadzone w Dekrecie określenie prez-
biterów jako „pasterzy” i „ojców” nie znosi braterskiej wspólnoty, jaką winna
charakteryzować się parafia, ale słowa te służą podkreśleniu na wzór św. Pawła
faktu „zrodzenia w wierze” (1 Kor 4,15; Ga 4,19; Flm 10)11.

— W dokumentach soborowych w sposób szczególny odniesiono termin „służba”
(diakonia) do posługi biskupów: „Ta zaś misja, którą Pan powierzył pasterzom
swojego ludu, jest prawdziwą służbą, wymownie nazwaną w Piśmie Świętym
«diakonią», czyli posługiwaniem (por. Dz 1,17.25; 21,19; Rz 11,13; 1 Tm 1,12)”
(KK 24). Wprawdzie na kilku miejscach podkreślono służebną rolę biskupa:
jako „posługującego przez kierowanie” (KK 20), jako „strzegącego w realiza-
cji posługi przykładu Dobrego Pasterza” (KK 27) i „służącego we wzajemnej
wymianie posług” z innymi wiernymi (KK 32), to w tym miejscu, w przekona-
niu Karla Rahnera SJ, w sposób bardzo oszczędny, a zarazem wymowny dano
do zrozumienia, że ten urząd, który jest par excellence służbą, winien spełniać
człowiek, który ma w sobie ducha służby i umiejętność służenia12.

10 2Vat III, s. 186.
11 Tamże, s. 188–189.
12 Artikel 24 behandelt zunächst das Amt des einzelnen Bischof im allgemeinen (...). Dann wird betont,

daß das Amt (munus) Dienst bedeutet und somit Amtsvollmacht Dienenkönnen und Dienenmüssen (2Vat
I 234). Autorzy Katechizmu Kościoła Katolickiego prawdę o służebnym charakterze urzędu wyrazili w spo-
sób następujący: „Z naturą sakramentalną posługi kościelnej jest wewnętrznie związany jej charakter słu-
żebny. Istotnie, całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła i wyposaża we władzę, pełniący posługę są
rzeczywiście «sługami Chrystusa» (por. Rz 1,1), na obraz Chrystusa, który dobrowolnie przyjął «postać
sługi» (Flp 2,7). Ponieważ słowo i łaska, których są szafarzami (ministri), nie należą do nich, ale są sło-
wem i łaską Chrystusa, który powierzył im je dla innych, stają się oni dobrowolnie sługami wszystkich”
(nr 876).
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— Zakonnicy, wierni, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcają się
Bogu i wspomagają zbawczą misję Kościoła, przyjmując swój szczególny stan
życia w Kościele i jego wezwanie, by „żywili w sobie takie same uczucia, jakie
ożywiały Chrystusa Jezusa, który «ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać
sługi (...) stawszy się posłusznym aż do śmierci» (Flp 2,7n) i dla nas, „będąc
bogatym, stał się ubogim” (2 Kor 8,9), (...) dokładniej naśladują wyniszczenie
Zbawiciela i wyraźniej je ukazują, przyjmując ubóstwo w wolności dzieci Bo-
żych i wyrzekając się własnej woli: poddają się oni mianowicie człowiekowi
ze względu na Boga w sprawie doskonałości ponad miarę przykazania, aby w peł-
niejszy sposób upodobnić się do posłusznego Chrystusa” (KK 42; zob. KK 44;
DZ 14). Ślub posłuszeństwa staje się dla nich służebną posługą braciom na wzór
Chrystusa i zgodnie z wolą tego, kto nazywał ludzi swymi braćmi13. To oddanie
Chrystusowi w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości w pewnym sensie ułatwia
zupełne oddanie się Chrystusowi (1 Kor 7,32-34), a jednocześnie pełni dla
„wszystkich” chrześcijan funkcję znaku, że miłość Boga winna być z całego
serca, duszy, umysłu i woli (Mk 12,30)14.

— Interesujące, że poza bardzo ogólnym wezwaniem „wszystkich” chrześcijan do
wielkodusznej i skutecznej służby ludziom w dzisiejszym świecie: „Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miło-
wali (J 13,35)” (KDK 93) i zwróceniem uwagi na „znak czasu”, jakim jest dzia-
łanie Ducha Świętego, który „czyni dziś świeckich coraz bardziej świadomymi
odpowiedzialności i pobudza ich wszędzie do służby Chrystusowi i Kościoło-
wi” (DA 1), skłanianie świeckich do służby związane jest ściśle z budowaniem
braterskiej jedności z prezbiterami i biskupami na wzór braterskiej więzi z Chrys-
tusem: „Ludzie świeccy zatem, jak ze zmiłowania Bożego mają w Chrystusie
brata , który, choć jest Panem wszystkiego, nie po to przecież przyszedł, aby Mu
służono, lecz aby służyć (por. Mt 20,28), tak też mają braci w tych, którym po-
wierzono świętą służbę, a którzy z upoważnienia Chrystusa nauczając, uświę-
cając i kierując rodziną Bożą, w taki sposób są jej pasterzami, żeby wszyscy
wypełniali nowe przykazanie miłości. Bardzo pięknie na ten temat mówi św.
Augustyn: «Gdy mnie przeraża to, czym jestem dla was, wtedy pociechę daje
mi to, czym jestem wraz z wami. Dla was bowiem jestem biskupem, wraz z wami
jestem chrześcijaninem. Pierwsze jest nazwą przyjętego obowiązku, drugie —
łaski; tamto niesie ze sobą niebezpieczeństwo, to — zbawienie»” (KK 32; por.
KK 37).

Jest to — jak zauważyłem — sytuacja zaskakująca. Pytanie, czym jest spowo-
dowana. Czy uświadomieniem wzrastającej sekularyzacji, która tak łatwo może
przemienić się w sekularyzm? Czy bezradnością Kościoła spowodowaną zmniej-

13 2Vat II, s. 295. 
14 2Vat I, s. 300.



16 MAREK MARCZEWSKI

szającą się liczbą powołań lub walką z Kościołem w niektórych państwach lub
częściach świata, tak że „bez pomocy świeckich nieomal nie mógłby być obecny
i aktywny” (DA 1)?

Niewątpliwie, Ojcowie Soboru byli świadomi dokonujących się zmian, dlate-
go wezwanie do apostolatu (uczestnictwa „w zbawczym posłannictwie Kościoła”:
KK 33):

(...) współczesna rzeczywistość domaga się w ogóle ich intensywniejszego i szerzej
sięgającego apostolstwa. Wzrastająca bowiem z dnia na dzień liczba ludzi, rozwój na-
uki i techniki, ściślejsze kontakty między ludźmi nie tylko ogromnie rozszerzyły tereny
apostolstwa świeckich, w większości dostępne tylko dla nich samych, ale i wywołały
nowe problemy, które domagają się gorliwych starań i troski ludzi świeckich (DA 1)15.

Chodzi o to, by dzięki nim uświadomić światu, że Chrystus jest Zbawicielem,
by skierować świat na Niego i sprawić, by Jego „prawo miłości” przeniknęło wszel-
kie dziedziny życia prywatnego i społecznego16. Świadomość przemian, które już
się dokonują i ogarną świat zanurzający się w zgubnej dla niego filozofii „(po)no-
woczesności”, przyrównali wówczas do chylącej się cywilizacji grecko-rzymskiej
i powstałemu chrześcijaństwu, niosącemu temu światu nadzieję: „Jak spontaniczna
i owocna była tego rodzaju działalność [świeckich] w początkach Kościoła, poka-
zuje wyraźnie samo Pismo Święte (por. Dz 11,19-21; 18,26; Rz 16,1-16; Flp 4,3)”
(DA 1).

To związanie posłannictwa prezbiterów i świeckich „na rzecz budowania Ciała
Chrystusa” jest obrazem koinōnia (wspólnoty) Kościoła, mimo oczywistego rozróż-
nienia, które „Pan uczynił między wyświęconymi szafarzami [biskupami, prezbite-
rami i diakonami] a resztą Ludu Bożego” (KK 32). Pełniący bowiem ministerialną
(diagonalną) posługę nie pozostają poza strukturami Ludu Bożego, ale pozostają
jako „bracia dla braci”:

Skoro Chrystus stał się bratem wszystkich chrześcijan, także świeckich, bratem, który
przyszedł, aby służyć, przeto ci, którzy zostali ustanowieni dla pełnienia świętej posłu-
gi, są braćmi tych, którym służą17.

2. Wspólnotowe ujęcie Kościoła

Obraz Chrystusa inspiruje obraz Kościoła. Ks. Blachnicki, przejmując pneuma-
tologiczną refleksję Heriberta Mühlena18, stwierdza, że współczesna eklezjologia

15 Ks. prof. F. Klostermann podkreślał (2Vat II, s. 606, 587), że na wiele lat przed Soborem niezwykle
wyraźnie konieczną obecność świeckich widział Pius XII, domagając się, by uświadamiali sobie, że nie
tylko przynależą do Kościoła, ale są Kościołem, społecznością wiernych; AAS 38 (1946), s. 149n; AAS
49 (1957), s. 929n.

16 AAS 49 (1957), s. 929n (2Vat II, s. 606).
17 2Vat I, s. 267 (F. Klostermann).
18 Blachnicki TPO II, s. 374–386.
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ujmuje Kościół jako przedłużenie „tajemnicy namaszczenia Chrystusa Duchem
Świętym”:

Chrystus objawia się po chrzcie w Jordanie jako Pomazaniec, jako napełniony Duchem
Świętym dla posługi, dla posłuszeństwa wobec planu Boga, swego Ojca i ten sam Chrys-
tus „chrzci ogniem i Duchem” — jak czytamy w Ewangelii (Mt 3,11) — i przelewa
Ducha Świętego na członków Kościoła, i tym samym włącza ich w swoją drogę słu-
żby, posłuszeństwa wobec Ojca. Cały Kościół jest dzięki temu widziany w tajemnicy
Ducha Świętego jako wspólnota namaszczonych, a to oznacza również: wspólnota
przeznaczonych, powołanych, uzdolnionych, wezwanych do służby na rzecz zbawienia
świata. Konsekwentnie ukazano w dokumentach Soboru Watykańskiego II tak zwaną
„władzę w Kościele”, czyli hierarchię, jako „diakonię”, jako służbę, jako „uczestnic-
two misji Chrystusa Sługi”. Słowo „diakonia” staje się wspólnym mianownikiem dla
wszystkich stopni hierarchii, nie tylko dla diakonów, ale i dla prezbiterów, i biskupów.
A znów pojęcie „diakonii” jest bardzo blisko sprzężone z obrazem „Kościoła jako
wspólnoty”. Wspólnota powstaje tam, gdzie wszyscy, zgodnie ze swym charyzmatem,
podejmują służbę dla jej budowania. Wspólnota nie tworzy się przez to, że jedni mają
władzę nad innymi, że są przełożenia i podwładni, ale przez to, że wszyscy służą zgod-
nie ze swoim charyzmatem w budowaniu wspólnoty19.

*   *   *

Prowadzona dotychczas refleksja nad miejscem i znaczeniem teologii pastoral-
nej w kontekście nauk teologicznych oraz rozwojem tej dyscypliny teologicznej20

uprawnia nas do przedstawienia następujących stwierdzeń: (a) dokonano wyraź-
nego określenia przedmiotu teologii pastoralnej. Nie jest już ujmowana jako nauka
o obowiązkach duszpasterza, lecz nauka o posłannictwie Kościoła; (b) znaczące
dla rozwoju teologii pastoralnej okazało się podkreślenie przez Ojców Soboru Waty-
kańskiego II jego celów duszpasterskich; (c) soborowa reforma Kościoła przyczyniła
się m.in. do zwrócenia uwagi na konieczność reorganizacji studiów teologicznych,
w tym także wszechstronnego przemyślenia odnowy studium teologii pastoralnej;
(d) we wszystkich opracowaniach, dotyczących refleksji nad teologią pastoralną,
podkreśla się jej naukowy charakter; tym samym dokonano znaczącego przejścia
od „technologii” duszpasterstwa do teologii praktycznej; (e) pojawiło się wiele ujęć
teologii pastoralnej, a ich charakterystyczną cechą jest najpierw usiłowanie skon-
centrowania działalności Kościoła wokół określonej zasady teologicznej (wypro-
wadzonej z teologii lub nauk humanistycznych), a następnie przeciwdziałanie roz-
biciu tej dyscypliny na wiele cząstkowych dziedzin21. 

19 BLACHNICKI, Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi, s. 146–147.
20 Zagadnienie to szczegółowo omawia W. SCHURR (Pastoraltheologie im 20. Jahrhundert, BdT 3,

s. 371–435) i F. KLOSTERMANN (Pastoraltheologie heute, s. 83–108).
21 Nie we wszystkich jednak próbach ujęć wypracowano w miarę integralną koncepcję teologii pasto-

ralnej. Wiele z nich skupiło się na zakwestionowaniu ujęć dotąd istniejących, nie dokonując opracowania
i uzasadnienia koncepcji struktury przedmiotu teologii pastoralnej: F. REGER, Person oder Gesellschaft.
Zur Problematik der Pastoraltheologie heute, Frankfurt am M. – Bern – Las Vegas 1978; R. KAMIŃSKI,
Ujęcia teologii pastoralnej na Zachodzie w okresie posoborowym, ZNKUL 26 (1983), s. 3–30.
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Ks. Blachnicki swe poszukiwania naukowe skoncentrował wokół „eklezjolo-
gicznej dedukcji teologii pastoralnej”. Oznacza to, że przedmiot jego zainteresowania
stanowiły te ujęcia, w których idea/obraz Kościoła stanowiły podstawę dedukcji
wysuwanej przez nich koncepcji teologii pastoralnej. Rezultatem tych badań oka-
zało się najpierw stwierdzenie o ścisłej zależności zachodzącej pomiędzy sposo-
bem ujmowania istoty Kościoła a koncepcją teologii pastoralnej22, a następnie prze-
konanie, że teologowie, dążący do wypracowania eklezjologicznej koncepcji tej
dyscypliny, nie zawsze potrafili „wbudować organicznie w swoją koncepcję doro-
bek wypracowany przez swoich poprzedników”23. Sługa Boży obrał drogę syntezy,
czyli organicznego wbudowania w swoją koncepcję przemyśleń autorów, którzy
prezentują — podobnie jak on — eklezjologiczne ujęcie teologii pastoralnej. Pierw-
szą taką próbę stanowiła dysertacja poświęcona pośrednictwu zbawczemu Kościo-
ła w ujęciu Franciszka Ksawerego Arnolda24, a drugą — rozprawa habilitacyjna25.
Każda z nich zaowocowała oryginalnym ujęciem zasady formalnej i swoistą kon-
cepcją struktury przedmiotu teologii pastoralnej. Dla pierwszej zasadą okazał się
„personalizm chrystologiczny”, dla drugiej: koinōnia (communio) „wspólnota”.

22 Blachnicki TPO II, s. 142–143: „Pomiędzy pojęciem lub obrazem Kościoła a koncepcją teologii
pastoralnej i duszpasterstwa zachodzi wewnętrzna współzależność, sięgająca tak daleko, że można by naz-
wać każdorazową taką koncepcję funkcją położonego u jej podstaw obrazu Kościoła”. To samo spostrze-
żenie zawiera wywód Bernarda Lamberta OP: „Każde duszpasterstwo wymaga określonej wizji Kościoła,
jego istoty i jego misji; wymaga znajomości świata, a wreszcie przekazania światu całej tajemnicy Koś-
cioła w aspekcie «uobecnienia» (...). Eklezjologia deistyczna prowadzi i prowadziła do duszpasterstwa
administratorów (...). Eklezjologii apologetycznej odpowiada duszpasterstwo obrony i kontrataku (...).
Eklezjologia oparta na pojęciu Kościoła sformułowanym przez prawo kanoniczne rodzi duszpasterstwo
już od chwili swego powstania bezkształtne, jeśli nie wręcz okaleczone (...). Sobór Watykański II był
pierwszym Soborem, na którym postawiono problem duszpasterstwa eklezjalnego (...). Duszpasterstwo
Kościoła jest przede wszystkim duszpasterstwem «misteryjnym». Najważniejsza w świecie jest obecność,
obecność niezmiernie aktywna Trzech Osób Boskich (...). Eklezjologia obecności jest podstawą duszpas-
terstwa obecności. Obecność Kościoła wyraża się w trzech zasadniczych formach, trzech układach konste-
lacyjnych zbieżnych ze sobą i wzajemnie na siebie zachodzących: są to świadectwo (kerygma), wspól-
nota (koinonia) i służba (diakonia) (...). Na trzecim miejscu duszpasterstwo eklezjalne jest Bosko-ludzkie
lub — jak wolimy — jest to duszpasterstwo Wcielenia. Wprowadza do gry wszystkie czynniki działania
Kościoła: wpierw Osoby Boskie, potem obcowanie świętych i oczywiście Lud Boży (...). Wskazuje ono,
że bazą duszpasterstwa jako całości jest Kościół, to znaczy cały Kościół jest duszpasterski (...). Duszpas-
terstwo eklezjalne jest ponadto duszpasterstwem «wydarzeniowym», jak też instytucjonalnym (...), jest
również duszpasterstwem misyjnym (...), jest to duszpasterstwo drogi i pielgrzymowania, duszpasterstwo
wartości ziemskich i form religijnych, które nie osiągnęły jeszcze swej dojrzałości w tajemnicy Chrystusa
całkowitego (...), jest duszpasterstwem dialogu, ponieważ opiera się na dialektycznym stosunku: stworze-
nie – Kościół” (Nowe kierunki duszpasterstwa, NOK, s. 230–231, 237–239).

23 Blachnicki TPO II, s. 149.
24 F. BLACHNICKI, Pośrednictwo zbawcze Kościoła w ujęciu Franciszka Ksawerego Arnolda. Prob-

lem zasady formalnej teologii pastoralnej, Lublin 1965 (ArKUL).
25 Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej (Lublin 1971) ukazała się jako druga część Teologii

pastoralnej ogólnej. Część pierwszą Teologii pastoralnej ogólnej stanowiła przystosowana do potrzeb
studentów Sekcji Teologii Pastoralnej KUL edycja jego pracy doktorskiej: Teologia pastoralna ogólna,
cz. I: Wstęp do teologii pastoralnej. Teologiczne zasady duszpasterstwa, Lublin 1970. 
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Powodzenie wypracowania ostatniej koncepcji teologii pastoralnej i wynikającego
z niej duszpasterstwa uzależniał od sprostania wymogom, które wynikały z dotych-
czas przeprowadzonych analiz: realizowanie poszukiwań winno dokonywać się w ra-
mach „eklezjologicznej” koncepcji tej dyscypliny teologicznej przy organicznym
„wbudowaniu” dotychczas wypracowanego dorobku teologów pastoralistów.

Sługa Boży był przekonany, że podstawę dedukcji koncepcji teologii pastoralnej
winno stanowić integralne ujęcie Kościoła26. W swych poszukiwaniach zwrócił się
ku analizie aktualnej samoświadomości Kościoła, która „znalazła swój najpełniejszy
wyraz w dokumentach Vaticanum II”27. W przekonaniu ks. Blachnickiego zadaniem
teologii pastoralnej jest przyjęcie i „zasymilowanie wyników dokonanej autoref-
leksji Kościoła” oraz dokonanie na jej podstawie syntezy, którą należy przeprowa-
dzić tak, „by mogła stać się «obrazem wiodącym» dla działającego Kościoła”28.

Zdając sobie sprawę z tego, że tak przed Soborem Watykańskim II, jak i po nim
starano się dokonać koncentracji myśli eklezjologicznej poprzez rozmaite obrazy
Kościoła, podobnie jak było to w historii Ludu Bożego (por. KK 6), to jednak Sługa
Boży wybiera ideę wspólnoty i sugeruje, że „ujęcie Kościoła jako wspólnoty w Chry-
stusie jest myślą wiodącą eklezjologii Vaticanum II”29. Jak pamiętamy, okazało się
to przekonanie ze wszech miar słuszne, bo potwierdzone nauczaniem biskupów zgro-
madzonych na nadzwyczajnym synodzie w 1985 r. oraz listem Kongregacji Nauki
Wiary Communionis notio30. Przekonanie uzasadniał w sposób następujący:

a) Najpierw zwrócił uwagę na to, że nazwa „wspólnota” — występująca w doku-
mentach soborowych — stanowi ich myśl przewodnią i je przenikającą31. Nie
wchodząc w analizowanie pojęcia wspólnoty ani tekstów soborowych, uzasad-
nia to przekonanie, podając wiele cytatów z dokumentów Soboru (KL 26, 41–42;
KK 4, 8–9, 26, 28, 30; DB 11; DFK 5; DWCH 3; DA 10–11, 18, 23; DM 15, 37;

26 Blachnicki TPO II, s. 143.
27 Tamże, s. 151.
28 Tamże, s. 162. 
29 Tamże.
30 SYNOD BISKUPÓW 1985, Relacja końcowa: Główny temat obecnego Synodu: uczczenie – potwier-

dzenie – wdrożenie Soboru Watykańskiego II, ChS 18 (1986), nr 4, s. 75–90; KONGREGACJA NAUKI WIARY,
List do biskupów Kościoła katolickiego „O niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia”: «Com-
munionis notio» [z 28 maja 1992 r.], w: Z. ZIMOWSKI, J. KRÓLIKOWSKI (opr.), W trosce o pełnię wiary.
Dokumentu Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995, s. 390–401.

31 Zagadnieniu temu poświęcił rozdział drugi pracy habilitacyjnej: Kościół jako wspólnota. Eklezjo-
logia Vaticanum II jako podstawa dedukcji teologii pastoralnej (s. 159–341). Ks. prof. Bartnik, jeden
z recenzentów, ocenił go niezwykle wysoko: „Zgodnie z monumentalnymi zamierzeniami autor z podziwu
godną pracowitością nie cofnął się przed przedstawieniem niemal całej eklezjologii Vaticanum II jako
podstawy dedukcji teologii pastoralnej (...). Trzeba mocno podkreślić, że rozdz. II stanowi duże osiąg-
nięcie sam w sobie, mógłby być osobną pracą, a jego walorem najbardziej konkretnym jest formowanie
idei wspólnotowości życia”; Recenzja pracy habilitacyjnej ks. dra Franciszka Blachnickiego pt. Eklezjo-
logiczna dedukcja teologii pastoralnej, Lublin 1971, ss. VI + 529 (mps), s. 3–4 (w posiadaniu autora
artykułu).
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DP 4, 6; KDK 24, 32), wskazując na „wspaniały skrót «teologii wspólnoty»”,
zawarty w artykule drugim Dekretu o ekumenizmie32.

b) Następnie, świadom pozostawania terminu „wspólnota” „w bliskim powiązaniu
z ideą «ludu Bożego», «mistycznego ciała Chrystusowego», «Kościoła–sakra-
mentu» i «rodziny Bożej», uważa, że odgrywa on raczej rolę „«wspólnego mia-
nownika», do którego można sprowadzić wszystkie inne określenia, stosowane
tu raczej zamiennie, jako jego synonimy”33.

c) W końcu odwołuje się do „celu życia i działania Kościoła”, które polega na bu-
dowaniu ciała Chrystusowego jako wspólnoty: „Pojęcie wspólnoty lub wspól-
noty w Chrystusie samo w sobie natomiast zawiera określenie tego, co ma być
celem działania Kościoła, aby Kościół przez to działanie urzeczywistniał swoja
istotę”34. Wszelkie inne określenia, jego zdaniem, pozostaną cząstkowe i będą
domagać się określenia pojęcia Kościoła przez pojęcie wspólnoty35.
Te wstępne ustalenia służyły mu jedynie po to, by zaznaczyć opcję i kierunek

szczegółowych badań, a mianowicie (2.1.) ukazania soborowej wizji Kościoła, by
następnie, opierając się na ukazanym obrazie Kościoła jako wspólnoty / koinōnia,
(2.2.) dokonać dedukcji koncepcji działania Kościoła, określanego tradycyjną nazwą
duszpasterstwo, oraz koncepcji dyscypliny, określaną tradycyjną nazwą „teologia
pastoralna”.

2.1. Soborowa wizja Kościoła

Soborowe ujęcie Kościoła stanowi wynik określonej drogi, która została doko-
nana w eklezjologii od połowy XIX w. Sługa Boży określił ją mianem przejścia „od
societas perfecta do communio sanctorum” albo przejścia „od eklezjologii władzy
(hierarchologii) do eklezjologii wspólnoty — komunii”, czyli przejścia od Kościo-
ła ujętego w kategoriach socjologiczno-prawnych do Kościoła ujętego w pojęciach
teologicznych, od ujęcia Kościoła jako społeczności do ujęcia Kościoła jako wspól-
noty. Etapy tego rozwoju wyznaczają przedstawiciele teologicznej Szkoły Tybindz-
kiej (J.A. Möhler), rzymskiej (J.B. Franzelin, M.J. Scheeben), papież Leon XIII,
Ch. Journet, papieże Pius XI i Pius XII z jego encykliką Mystici Corporis Christi36,
która nie prowadziła wprost do eklezjologii Soboru Watykańskiego II, choć „stano-
wiła niewątpliwie krok naprzód w dążeniu do wspólnotowego ujęcia istoty Kościoła”,
wskazując „na głębszą, nadprzyrodzoną więź członków Kościoła z Chrystusem”37.

32 Blachnicki TPO II, s. 163–166.
33 Tamże, s. 166.
34 Tamże, s. 167. 
35 Uzasadnia to następująco: „Z ujęcia Kościoła jako sakramentu i misterium trudno wyprowadzić

określenie jego celu, chyba że się dopowie, że Kościół jest sakramentem jedności lub zjednoczenia ludzi
z Bogiem i pomiędzy sobą, określając bliżej pojęcie Kościoła-sakramentu przez pojęcie wspólnoty” (tamże).

36 Y. CONGAR, Die Lehre von der Kirche. Vom Abendländischen Schisma bis zur Gegenwart,
s. 107–123.

37 Blachnicki TPO II, s. 173. Ks. Blachnicki na pytanie: „Czy rozwój eklezjologii po linii idei Mistycz-
nego Ciała Chrystusa prowadzi wprost do eklezjologii Vaticanum II, znajdując w niej swoje ukoronowa-
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Eklezjologia zawarta w dokumentach Vaticanum II zaskakuje bogactwem ujęć,
„dopuszcza różne możliwości jej porządkowania i syntetycznego przedstawienia”38.
Można to zauważyć w opracowaniach wybitnych teologów tego okresu, którzy pod-
kreślają znaczenie wybranych aspektów lub pojęć w próbach integralnego przed-
stawienia soborowej nauki o Kościele39. Najbardziej znaczące wydają się pojęcia/
obrazy: (a) „Ludu Bożego”, (b) „sakramentu” i (c) „wspólnoty”.

2.1.1. Lud Boży

Sobór Watykański II, wprowadzając pojęcie Ludu Bożego40, doprowadził do
„ponownego odkrycia ciągłości Kościoła z ludem Izraela”41, osadzając go w kon-
tekście historii zbawienia. Podkreśla tym samym historyczny i eschatyczny wymiar
Objawienia, akcentując ontologię łaski (godność bycia uczniem) przed hierarchiczną
strukturą organizacji42, niedoskonałość i potrzebę stałej reformy, gdyż „wchodzi [on]
w ludzkie dzieje, jednocześnie wykraczając poza czasy i granice narodów” (KK 9),
oraz przedstawiając go jako kontynuatora diakonii Ojca (KDK 1, 3)43.

2.1.2. Sakrament

Ujęcie Kościoła jako „sakramentu” spotykamy już u XIX-wiecznych teologów
(J.A. Möhler, M.J. Scheeben, J.H. Oswald)44. Po kilkudziesięcioletniej przerwie ten

nie?” odpowiada negatywnie. Uważa on, że teologia Ciała Mistycznego weszła do soborowej syntezy
w sposób zmodyfikowany (tamże, s. 172–173).

38 Blachnicki TPO II, s. 178. Jest to zrozumiałe, gdyż był to, jak wyraził się Karl Rahner, Sobór Koś-
cioła o Kościele, Sobór, podczas którego dokonano tak daleko idącej koncentracji zagadnień związanych
z eklezjologią, jaka do tej pory nie miała miejsca (Das neue Bild der Kirche, Schriften VIII, s. 329–354).

39 Tytułem przykładu: Karl Rahner SJ zwraca uwagę na ujęcie Kościoła jako „wydarzenia” w kon-
kretnej wspólnocie lokalnej (KK 26), „sakramentu” (KK 1, 9, 48) i wspólnoty „kolegialnej” (Das neue
Bild der Kirche, s. 329–354). Z kolei Heribert Mühlen wskazuje na Kościół jako „mysterium Ducha
Świętego”, które jest obecne in concreta societate i jako jedyny „trwa w Kościele katolickim” (KK 8) oraz
na Kościół jako „Lud Boży” (Der Kirchenbegriff des Konzils, AdF I, s. 291–313). Otto Semmelroth pod-
nosi w swym opracowaniu znaczenie sakramentalności jako znaku wyrażającego się w integracji wielości
w życiodajną jedność (struktury społecznej w bosko-ludzką, kleru i świeckich w Lud Boży, wielości i wie-
lopostaciowości w jedność w wielości, pobożności i nabożeństwa do świętych w tajemnice Chrystusa
i Kościoła) (KK 1); K. RAHNER, Die Selbstdarstellung der Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil,
w: R. BÄUMER, H. DOLCH (red.), Volk Gottes, Freiburg – Basel – Wien 1967, s. 53–73. 

40 O. CONGAR OP pisze, że „pojęcie «Ludu Bożego» utwierdziło się w teologii katolickiej w latach
1937–1942”, a w latach 1937–1957 było jednym z charakterystycznych rysów eklezjologii katolickiej
(Kościół, jaki kocham, Paryż – Kijów – Kraków 1997, s. 12). M. KELLER, „Volk Gottes” als Kirchenbe-
griff. Eine Untersuchung zum neueren Verständnis, Zürich – Einsiedeln – Köln 1970.

41 CONGAR, Kościół, jaki kocham, s. 12; TENŻE, Die Lehre von der Kirche, s. 124.
42 Das Konzil (...) fand wieder zur vertikalen Zentrierung auf Christus und zur horizontalen Dezen-

trierung auf die Gemeinschaft und das Vols Gottes; CONGAR, Die Lehre von der Kirche, s. 124.
43 Tamże, s. 124–125. 
44 P. SMULDERS, Die Kirche als Sakrament des Heils, w: G. BARAÚNA (red.), De Ecclesia. Beiträge

zur Konstitution „Über die Kirche” des Zweiten Vatikanischen Konzils, t. I, Freiburg – Basel – Wien –
Frankfurt am M. 1966 (dalej: Baraúna), s. 290.
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termin należy do znaczących określeń Kościoła45, czego dowodem jest pierwszy
artykuł Konstytucji dogmatycznej o Kościele:

Ponieważ Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, pragnie
[obecny Sobór], podejmując naukę poprzednich soborów, dokładniej wyjaśnić swoim
wiernym i całemu światu swoją naturę i powszechne posłannictwo46.

Nie oznacza to, że Kościół jest tylko znakiem i narzędziem. Jest bowiem czymś
więcej niż znakiem, to znaczy znakiem zbawienia i narzędziem/sługą, co tak skrzęt-
nie podkreśla Piet Smulders47: jest on ziemskim obrazem zbawienia, wybranym lu-
dem wiecznego przymierza i

stanowi zalążek oraz zaczątek [krzewienia królestwa Chrystusa i Boga na ziemi] tego
królestwa na ziemi. Sam tymczasem, dopóki wzrasta, tęskni do królestwa w pełni dos-
konałego i spodziewa się ze wszystkich sił, i pragnie połączenia w chwale ze swoim
Królem (KK 5).

2.1.3. Wspólnota

Nieobce przedsoborowej eklezjologii było pojęcie „wspólnoty”, za pomocą któ-
rego starano się opisać Kościół48. Końcowy etap rozwoju tego ujęcia stanowią do-
kumenty Soboru Watykańskiego II, w których zaprezentowano tzw. „eklezjologię

45 H. DE LUBAC w Katolicyzmie przywołuje Möhlera: „Jeśli Chrystus jest sakramentem Boga, to Kościół
jest dla nas sakramentem Chrystusa” (Kraków 1961, s. 53). Wybrana literatura: O. SEMMELROTH, Kirche
als Ursakrament, Frankfurt am M. 1953; SMULDERS, Die Kirche als Sakrament des Heils, s. 291, przyp. 10;
A. DE BOVIS, L’Eglise et son mystere, Paris 1961; E. SCHILLEBEECKX, Chrystus Sakrament spotkania
z Bogiem, Kraków 1966.

46 Oraz: KL 2, 5; KK 8–9, 26; 48; KDK 45; DM 5 oraz biblijne obrazy Kościoła jako owczarni, roli
uprawnej, budowli Bożej, rodziny, świątyni, Oblubienicy (KK 6) (SMULDERS, Die Kirche als Sakrament
des Heils, s. 306). Alois Grillmeier SJ zwraca uwagę, że tekst Konstytucji nie podaje nam rozumienia
tego terminu, ani nie tłumaczy, jak należy go rozumieć. Uważa, że należy go rozumieć w szerszym sensie,
na co wskazuje powołanie się w KK 9 na św. Cypriana (2Vat I, s. 156–157); COGNAR, Kościół, jaki kocham,
s. 39–61.

47 SMULDERS, Die Kirche als Sakrament des Heils, s. 307 (rozwinięcie tego zagadnienia na s. 308–312).
48 Ks. Blachnicki wskazywał w habilitacji na studium J. HAMERA (L’ Eglise est une communion, Paris

1962), które określono „kamieniem milowym eklezjologii” (Blachnicki TPO II, s. 175), F. HOLBÖCKA

(Das Mysterium der Kirche in dogmatischer Sicht, w: F. HOLBÖCK, T. SARTORY [red.], Mysterium Kir-
che in der Sicht der theologischen Disziplinen, t. I, Salzburg 1962, s. 201–346), który „nie wyprowadza
pojęcia wspólnoty z Pisma Świętego i z objawienia (...), ale z naturalnych kategorii socjologicznych. Dla-
tego pozostaje w gruncie rzeczy na linii tradycyjnej eklezjologii z jej socjologicznym i prawno-organiza-
cyjnym punktem wyjścia” (Blachnicki TPO II, s. 178), E. MÉNARDA (L’ ecclésiologie hier et aujourdhui,
Bruges – Paris 1966), który stwierdził, że „nastawienie «totalne» na ujęcie całej istoty Kościoła (...) prowadzi
do ujęcia go jako jedności wspólnoty (unité de communion), jako jeden lud, jedno ciało i wspólnota Kościo-
łów lokalnych (...). Tę wspólnotę (communauté ou communion) określa się bliżej jako wspólnotę teologalną,
sakramentalną i braterską” (Blachnicki TPO II, s. 179–180), D. BONHOEFFERA (Sanctorum communio.
Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche, München 19603), który wychodząc od filo-
zofii społecznej i socjologii, „zmierza do określenia Kościoła jako wspólnoty całkowicie w kategoriach
biblijnych i dogmatycznych” (Blachnicki TPO II, s. 319, przyp. 38) oraz K. BARTHA (Barth KD III/3;
IV/1–2), który w Kirchliche Dogmatik „dochodzi do określenia istoty Kościoła jako wspólnoty w Chrys-
tusie i Duchu Świętym w sensie biblijnej koinōnia (tamże). 
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wspólnoty”49. W tym ujęciu eklezjologię Konstytucji dogmatycznej o Kościele
należałoby rozumieć „jako pneumatyczną eklezjologię wspólnoty oraz eklezjolo-
gię służby”50, którą Sługa Boży traktuje jako „prostą konsekwencję «eklezjologii
wspólnoty»”51.

Problem jednak polega na tym, pisał ks. Blachnicki, czy faktycznie główne te-
maty soborowej eklezjologii (Lud Boży, sakrament) są tylko aspektami tej podsta-
wowej rzeczywistości, jaką wyraża pojęcie wspólnoty. W jego pracy znajdujemy
stwierdzenie, które zdaje się poddawać w wątpliwość to przekonanie, a przynaj-
mniej stanowi wskazanie na pewne ograniczenia, że Kościół jest (lub może być)
sakramentem wspólnoty:

Wspólnota, jaką jest Kościół,  m u s i  więc  b y ć   o k r e ś l a n a   b l i ż e j  przez poję-
cia ludu Bożego i ciała Chrystusowego i w ten sposób uniknie się jednostronnej „socjo-
logizacji” tego pojęcia52.

W jakich zatem relacjach pozostają pojęcia: Kościół – Lud Boży i Kościół –
sakrament do pojęcia „wspólnota”? Wzajemnie się warunkują, czy też uzupełniają
lub wyjaśniają? Sługa Boży uważa, że „związek wewnętrzny pomiędzy ideą Ludu
Bożego a wspólnotowym ujęciem Kościoła” dla większości współczesnych mu teo-
logów „jest najbardziej oczywisty i dostrzegany oraz podkreślany”53. Znaczy to, że
„wspólnota jest tą rzeczywistością, którą oznacza obraz Ludu Bożego oraz której
realizowanie i osiąganie jest jego zadaniem i celem”54. Natomiast wniknięcie w re-
lacje, które zachodzą pomiędzy ujęciem Kościoła jako wspólnoty a ujęciem Koś-
cioła jako sakramentu, nieoczekiwanie nadaje pojęciu „wspólnota” charakter rze-
czywisty i wzajemnie wyjaśniający: „Idea wspólnoty wyjaśnia dopiero właściwą
treść idei Kościoła – sakramentu, a (...) pojęcie sakramentu określa, w jakim sensie
Kościół jest wspólnotą”55. Oznacza to, że „Kościół o tyle jest sakramentem zbawie-
nia, o ile jest wspólnotą, o ile istnieje i urzeczywistnia się w prawdziwej wspól-

49Jest to określenie Bernarda LAMBERTA (Die Konsitution vom katholisch-ökumenischen Standtpunkt,
Baraúna II, s. 495–508 — cyt. za: Blachnicki TPO II, s. 319, przyp. 46). W przekonaniu ks. Blachnickiego
podobne stanowisko zajmuje CH. MOELLER (Die Entstehung der Konstitution, ideengeschichtlich be-
trachtet, Baraúna I, s. 71–105), V. WARNACH (Kościół jako społeczność, NOK 38–45), P. PERNOT (La
notion de communauté dans les actes de Vatican II, LMD [1967], nr 91, s. 65–75) (Blachnicki TPO II,
s. 181–183).

50 Blachnicki TPO II, s. 180.
51 Tamże, s. 320, przyp. 48.
52 Tamże, s. 182 (podkr. moje: M. M.). Jak pamiętamy, ks. prof. Bartnik uważał, że „kategoria

«wspólnoty» (...) nie może być stosowana samodzielnie, bo wówczas nie oznacza niczego rzeczywiste-
go”; CZ.S. BARTNIK, Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003, s. 40–41 (dalej: Bartnik DK).

53 Blachnicki TPO II, s. 187–193. Wyjątek stanowi w przekonaniu Sługi Bożego M.D. KOSTER (Zum
Leitbild von der Kirche aud dem II. Vatikanischen Konzil, ThQ 145 [1965], s. 13–41).

54 Blachnicki TPO II, s. 193.
55 Tamże, s. 194. Dowodem na to jest określenie Kościoła w dokumentach soborowych „sakramentem

jedności i zjednoczenia” (KK 1; KDK 42; KL 26), „sakramentem zbawienia” (KK 48; KDK 45; DM 5)
i „sakramentem zbawczej jedności” (KK 9; KDK 42) (tamże).
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nocie”. I odwrotnie: „Tam, gdzie powstaje i aktualizuje się rzeczywista wspólnota
ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą w Chrystusie i Duchu Świętym, tam równocześnie
powstaje i zaczyna istnieć Kościół jako sakrament jedności i zbawienia”56. Sługa
Boży zauważa jeszcze jedno ważne dobro, jakie wynika z powiązania wspólnoty
i sakramentu. Pojęcie sakramentu określa, w jakim sensie Kościół jest wspólnotą.
Do pojęcia wspólnoty, jaką jest Kościół, dodaje coś istotnego, czego nie można
z niego wyprowadzić, a mianowicie, że jest wspólnotą eschatologiczną. Uważa rów-
nież, że „nie wystarczy już mówić: Kościół jest wspólnotą, lecz trzeba określić do-
kładniej: «Kościół jest wspólnotą sakramentem albo sakramentem wspólnoty»”57.

Tak zarysowany obraz Kościoła jako wspólnoty/Kościoła jako sakramentu
wspólnoty zawiera w sobie wewnętrzną jedność, jaka istnieje pomiędzy jej wymia-
rem wertykalnym i horyzontalnym, tworząc z Kościoła braterską wspólnotę wie-
rzących58, wspólnotę charyzmatów i wynikających z nich posług (służb)59, która
w sprawowaniu liturgii objawia się i urzeczywistnia jako skuteczny znak Kościo-
ła60, objawia Kościół jako „wspólnotę”/communio/koinōnia61.

56 Blachnicki TPO II, s. 199. Stwierdzenie to jednocześnie wskazuje na cel tzw. duszpasterstwa, czy-
li posługi zbawczej. Jeśli bowiem celem działalności Kościoła (pełnienia przez niego posługi zbawczej)
jest urzeczywistnianie się Kościoła, to „w świetle powyższego ujęcia istoty Kościoła jako sakramentu
wspólnoty (...) będzie to równoznaczne z realizowaniem prawdziwej, autentycznej, a więc osobowej
wspólnoty ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą” (tamże, s. 200).

57 Blachnicki TPO II, s. 205 (podkr. moje: M. M.). W przekonaniu Sługi Bożego art. 9 Konstytucji
dogmatycznej o Kościele jest wymownym potwierdzeniem, jak te trzy określenia Kościoła: „Ludu Bożego”,
„sakramentu” i „wspólnoty” przenikają się, uzupełniają, odnajdując we wspólnocie właściwe i jedyne
określenie Kościoła, „które nie jest tylko obrazem, ale wyraża wprost samą rzeczywistość oznaczaną
przez te obrazy. Dlatego (...) domagają się wyjaśnienia poprzez ideę wspólnoty”. 

58 Blachnicki TPO II, s. 205–255. Kościół wspólnota (sakrament wspólnoty) posiada swe źródło,
„wzór i zasadę” tajemnicy jedności w tajemnicy Trójcy Świętej (DE 2).

59 Blachnicki TPO II, s. 255–282. Zdaniem Sługi Bożego „rewolucyjna wprost zmiana w spojrzeniu
na działający apostolsko Kościół, jaka dokonała się na II Soborze Watykańskim, znalazła swoje sformu-
łowanie w artykule 2 Dekretu o apostolstwie świeckich (...). Odtąd znów w eklezjologii, a konsekwentnie
w teologii pastoralnej możemy mówić o apostolskiej sukcesji całego Kościoła, [a także], że w Kościele
istnieje tylko jedna misja i jeden apostolat, w którym uczestniczy cały lud Boży” (DA 3; KK 32). Kon-
sekwencją tego jest przyjęcie przez Vaticanum II określonej wizji Kościoła, a mianowicie „wspólnoty
działającej, w której każdy ma swoje określone zadanie do spełnienia w służbie całości” (KK 4), a więc
wspólnoty charyzmatów i wynikających z nich służb, gdzie urząd jest gwarantem jego służebnego cha-
rakteru (diakonat) i jedności wspólnoty (biskupi, prezbiterzy).

60 Tamże, s. 282–311. To znaczenie liturgii podkreśla, według Sługi Bożego, Konstytucja o liturgii
świętej w art. 2, 26, 41: „Liturgia w ujęciu Soboru jest sakramentem Kościoła, podobnie jak Kościół jest
sakramentem Boga, pragnącego zjednoczyć ze sobą i pomiędzy sobą rodzaj ludzki. Albo mówiąc jeszcze
inaczej: liturgia jest jakąś formą aktualizowania się Kościoła, podobnie jak tą formą jest Kościół lokalny”
(tamże, s. 284–285); F. BLACHNICKI. Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii, CT 37 (1967), z. 1, s. 24–39;
A.L. SZAFRAŃSKI, Teologia liturgii eucharystycznej, Lublin 19813, s. 48–56. Josef Andreas Jungmann
w komentarzu do art. 2 KL: „[Albowiem liturgia] w najwyższym stopniu przyczynia się do tego, aby
wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdzi-
wego Kościoła” stwierdza wprost: Es darf nicht wundernehmen, daß gleich in der ersten Sätzen mit sol-
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2.2. Koncepcja działania Kościoła

Analiza współczesnej ks. Blachnickiemu myśli eklezjologicznej, a przede wszy-
stkim wnikliwe badanie eklezjologii Soboru Watykańskiego II pozwoliło mu na jed-
noznaczne stwierdzenie, że „eklezjologia tradycyjna nie wypracowała konkretnego
obrazu Kościoła, który mógłby inspirować, podtrzymywać i wspierać życia lokal-
nych wspólnot chrześcijańskich, takich jak parafia i diecezja”62. Eklezjologię Vati-
canum II, czerpiącą z dorobku teologów i szkół „stulecia eklezjologii”63, charak-
teryzuje, w jego przekonaniu, opracowanie takiego wiodącego obrazu Kościoła,
„ujętego jako koinōnia braterska w Chrystusie i w Duchu Świętym”64. I jest to nie-
zwykle obiecujące, gdyż można go nie tylko „położyć u podstaw tak zwanej teolo-
gii pastoralnej, aby określić w eklezjologicznej dedukcji jej istotę i cel, jej istotne
przymioty, strukturę jej przedmiotu oraz podmiotu, [lecz także może] stać się nie-
zwykle owocny właśnie w inspirowaniu i rozwijaniu życia wspólnot lokalnych,
w których istnieje i urzeczywistnia się Kościół”65.

Jak należy zatem rozumieć termin, który Sługa Boży określił mianem zasady
życia Kościoła i stał się podstawą dedukcji koncepcji działania Kościoła i teorii
teologicznej dyscypliny, którą określamy mianem teologii pastoralnej? „Wspólno-
tę”/koinōnia/communio ks. Blachnicki rozumie w sensie biblijno-teologicznym66, 

chen Nachdruck von der Kirche gesprochen wird. Die Ereneuerung der Liturgie geht von Anfang an Hand
in Hand mit Erneuerung des Kirchenbegriffes (2Vat I 16).

61 CZ. KRAKOWIAK, Liturgia epifanią „eklezjologii communio”, w: K. GÓŹDŹ (red.), In Persona
Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. I, Lublin 2009, s. 947–960.

62 Blachnicki TPO II, s. 311.
63 CONGAR, Die Lehre von der Kirche, s. 114–127.
64 Blachnicki TPO II, s. 312: „Ze wszystkich ukazanych przez Sobór istotnych elementów rzeczywis-

tości Kościoła prowadzą linie do skupiającego je na sposób soczewki pojęcia wspólnoty — i odwrotnie,
pojęcie to na sposób pryzmatu rozczepia światło, oświetlające poszczególne aspekty tej rzeczywistości”.

65 Tamże, s. 311.
66 Zagadnieniu temu poświęca znaczącą część trzeciego rozdziału swej pracy (Blachnicki TPO II,

s. 348–422), analizując je najpierw od strony filozoficznej i socjologicznej, a następnie biblijnej i teologicz-
nej. W płaszczyźnie filozoficzno-socjologicznej (s. 348–355) odnosi się do badań F. TÖNNIESA (Gemein-
schaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socializmus als empirischer Cultur-
formen, Leipzig 1887; 19358; tł. pol.: Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie
jako empirycznych formach kultury, Warszawa 1988). W drugim wydaniu tej książki (Leipzig 1912)
Tönnies zmienił podtytuł tej książki na Grundbegriffe der reinen Soziologie, który przedstawił je jako
„przeciwstawienie do pojęcia «społeczność»” (Gemeinschaft – Gesellschaft). Wprawdzie dziś nie przyj-
muje się ścisłego rozgraniczenia pojęć społeczność – wspólnota, opierając się na czynnikach popędowo-
emocjonalnych, ale można zauważyć swoisty renesans znaczeniowego wyodrębnienia pojęcia wspólnoty
w stosunku do pojęcia społeczności, opartej na analizie ludzkiej osoby w jej odniesieniu do wspólnoty.
Znaczące tu okazały się badania podkreślające dialogiczną strukturę osoby (personalizm dialogiczny
m.in. G. Marcela, E. Mouniera; metafizyka osoby i wspólnoty m.in. M. Schelera, K. Wojtyły, D. von Hil-
debranda). Zostały one wykorzystane nie tylko na płaszczyźnie teologii w dziedzinie sakramentologii,
nauki o łasce, wierze i słowie Bożym (K. Rahner, O. Semmelroth, E. Schillebeeckx) czy przy wyjaśnianiu
tajemnicy Trójcy Świętej (H. Mühlen), ale i w filozofii społecznej przy wyjaśnieniu relacji człowiek –
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tzn. jako „rzeczywistość nadprzyrodzoną, która zaistniała w tym świecie i stała się
obecną z chwilą zesłania Ducha Świętego przez zmartwychwstałego i uwielbione-
go Chrystusa”67. Zdając sobie sprawę ze zwięzłości tego określenia, podjął próbę

społeczność (por. S. KOWALCZYK, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994), teologii
społecznej (zasada solidarności i pomocniczości: T. ŻELEŹNIAK, Solidarność, SKNS 157–158; W. PIWO-
WARSKI, Zasada solidarności, tamże, s. 198–199; O. KARRER, Das Subsidiaritätsprinzip, Baraúna I,
s. 520–546; W. PIWOWARSKI, Zasada pomocniczosci w encylikce „Pacem in terris”, RTK 12 [1965],
z. 3, s. 79–94; TENŻE, Zasada pomocniczości a demokratyzacja życia kościelnego, RTK 35 [1988], z. 6,
s. 5–20) czy socjologii religii. Biblijny termin koinonia (s. 355–371) występuje przede wszystkim w pis-
mach nowotestamentalnych w potrójnym znaczeniu: uczestnictwo (udział) (1 Kor 10,16; 1,9-10; Flp 3,10;
2,1-3; 2 Kor 13,13; Flm 6; 2 Kor 8,3-4), udzielanie (się) (Hbr 13,16; 2 Kor 9,13; Rz 15,26), wspólnota
(Ga 2,9; Dz 2,42; 1 J 1,3.6-7). W przekonaniu ks. Blachnickiego „termin ten (...) posłużył św. Pawłowi,
Łukaszowi i Janowi na oznaczenie tej nowej rzeczywistości, która zaistniała w świecie po zmartwych-
wstaniu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego, której istotą jest udział i uczestnictwo człowieka w życiu
Trójcy Świętej, to jest w życiu Ojca przez Syna w Duchu Świętym, powodujący zjednoczenie ludzi
pomiędzy sobą w nową, wewnętrzną i ścisłą wspólnotę życiową” (Blachnicki TPO II, s. 360). Wprawdzie
termin „wspólnota” występuje w Piśmie Świętym stosunkowo rzadko, to jednak, w przekonaniu Sługi
Bożego, istnieje w Biblii o wiele więcej pojęć, które można uznać za synonimy (przymierze lub testament,
jedność, uczestnictwo) lub podkreślające, czy też wyjaśniające jakiś aspekt wspólnoty (życie i miłość).
Terminem wyjętym z tradycji patrystycznej, który stanowi synonim koinōnii, jest niewątpliwie sancto-
rum communio. Tak refleksja nad osobą ludzką w jej odniesieniu do wspólnoty („wspólnota implikuje
wartość ludzkiej osoby, która tworzy wspólnotę urzeczywistniając swoją istotę i swoje powołanie”), jak
analiza pojęcia koinōnia w aspekcie biblijnym wskazały nie tylko na możliwość wyjaśnienia tajemnicy
Trójcy Świętej, lecz także na ontologiczne podstawy wspólnoty międzyludzkiej (horyzontalnej), która
powstaje i trwa dzięki wezwaniu i uczestnictwu we wspólnocie (wertykalnej) z Bogiem w Chrystusie
i w Duchu Świętym. W związku z tym tak ważne miejsce w refleksji twórcy Ruchu Światło–Życie nad
rzeczywistością wspólnoty ma spekulatywno-teologiczne wyjaśnienie tego pojęcia (Blachnicki TPO II,
s. 372–422), które oparł na badaniach Heriberta Mühlena (głównie: Una Mystica Persona. Die Kirche
als Mysterium der heilsgeschichtlichen Identität des Heiligen geistes in Christus und den Christen: Eine
Person in vielen Personen, Paderborn 19672; Der Heilige Geist als Person in der Trinität, bei der Inkar-
nation und im Gnadenbund: Ich – Du – Wir, Münster 19662; Münster 19804). Chodzi w nim o to, by
dzięki refleksji nad wspólnotą Trójcy Świętej i jej historiozbawczym działaniem wyjaśnić, „w jakim
sensie można mówić o obecności, udzielaniu się i działaniu poszczególnych Osób Bożych we wspólnocie
zrealizowanej w tym historycznym porządku, jakim jest Kościół” (Blachnicki TPO II, s. 372). Ostatecz-
nie charakterystycznym rysem tej spekulacji jest dokonanie „próby trynitarnej dedukcji Kościoła jako
wspólnoty”, która swój wyraz znalazła najpierw w nauce o „eklezjologii pneumatologicznej”, w myśl
której „Kościół jest tajemnicą jednej Osoby [Ducha Świętego] w wielu osobach” (Blachnicki TPO II,
s. 374–386; A. CZAJA, Jedna osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühle-
na, Opole 1997; TENŻE, Ku nowej formule gramatycznej: jedna osoba w wielu osobach, w: Duch, który
jednoczy, s. 259–293), następnie w trynitarnym uzasadnieniu teologii pośrednictwa zbawczego Kościoła
(Blachnicki TPO II, s. 386–402), które wyraża się w „istnieniu w Kościele dwóch porządków pośrednic-
twa zbawczego, odpowiadających podwójnej misji Osób Bożych, [a więc] porządku chrystologicznego
[(związanego z tradycją słowa, sakramentu i urzędu)] i porządku pneumatologicznego (związanego z rea-
lizacją życia chrześcijańskiego wszystkich wiernych, które polega na zjednoczeniu z Chrystusem i innymi
ludźmi w Duchu Świętym), które Sługa Boży określa mianem maryjnego” (Blachnicki TPO II, s. 402–
417), i wreszcie w próbie opisania teologii pastoralnej jako teologii żywego Kościoła na podstawie dogmatu
trynitarnego (Blachnicki TPO II, s. 417–422). Przez Kościół żywy rozumie tu twórca Ruchu Światło–
Życie „zrealizowaną wspólnotę życia ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą w Chrystusie i Duchu Świętym”.

67 Blachnicki TPO II, s. 439. Ks. Blachnicki termin koinōnia traktuje wprawdzie jako „jedno z przy-
jętych w eklezjologii określeń całościowych tej bogatej rzeczywistości objętej nazwą Kościół, które od
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przedstawienia istotnej treści pojęcia koinōnia68, by uzasadnić tezę, że wspólnota,
którą tworzy Duch Święty, może być uznana za zasadę życia Kościoła69, zasadę jego
działania70 i zasadę teologii pastoralnej jako teologii tego życia71. Konstatacje te
przybrały formę trzech odrębnych „zasad” (formuł):

1) „Zasadą życia Kościoła”, określającą, w jaki sposób ma się on urzeczywistniać
zgodnie z wolą Chrystusa i swoją naturą, dla zapewnienia sobie wewnętrznego
i zewnętrznego wzrostu, jest koinōnia, czyli w widzialnym znaku (sakramental-
nie) posługi słowa i sakramentu oraz społecznej jedności wiary i miłości zrealizo-
wana 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 wspólnoty72.

2) „Pośrednictwo zbawcze Kościoła” należy sprawować w tym celu i w taki spo-
sób, aby uobecniać samooddanie się Boga w Chrystusie w słowie i sakramen-
cie, i warunkować wolne przyjęcie tego oddania się we wzajemnym oddaniu
siebie w Duchu Świętym przez wiarę i miłość, dla urzeczywistniania wspólnoty
w aspekcie wertykalnym (z Bogiem) i horyzontalnym (z braćmi), w widzialnym
i skutecznym znaku zgromadzenia eucharystycznego i wspólnoty lokalnej, po-
zostającej w jedności z Kościołem powszechnym73.

3) „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)74.

czasów Grafa nazywano «totalną i dynamiczną» istotą Kościoła, [ale jest to jednak „zawsze”] umowna
nazwa, przyjęta na określenie konkretnej rzeczywistości” (tamże).

68 Zajmuje ona znaczącą część trzeciego rozdziału pracy habilitacyjnej: Blachnicki TPO II, s. 345–417;
TENŻE, Wyjaśnienie pojęcia „koinōnia” (Biblioteczka animatora 1), [Krościenko n. Dunajcem 1977],
s. 34–64.

69 Blachnicki TPO II, s. 439–444. W dokonanej syntezie badań opierał się na tezach streszczających
wyniki badań. Są one zbiorem „32 przesłanek przedstawiających całość dokonanych w pracy habilitacyjnej
analiz i rozważań” (tamże, s. 423–438).

70 Tamże, s. 445–455.
71 Tamże, s. 423–438.
72 Tamże, s. 444. Jeśli porównamy „personalistyczno-chrystologiczną” zasadę formalną teologii pas-

toralnej i duszpasterstwa z zaproponowaną powyżej „koinonostyczno-pneumatologiczną” zasadą formalną
działania Kościoła, to pierwsza „nie została w niczym zakwestionowana”, zaś druga została „wzbogacona
o nowe aspekty związane z pojęciem koinōnia oraz pojęciem pneumatologicznego porządku pośrednic-
twa zbawczego” (tamże, s. 454).

73 Tamże, s. 454–455. Prócz formuły rozwiniętej Sługa Boży podaje formę skróconą: „Zasadą życia
i działania Kościoła jest w Duchu Świętym oraz w widzialnym i skutecznym znaku urzeczywistniona
koinōnia w aspekcie wertykalnym i horyzontalnym” (tamże, s. 455).

74 Tamże, s. 467.
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3. Znamiona, znaczenie, miejsce i rola diakona w „Kościele Wspólnocie”

Zanim przejdziemy do refleksji szczegółowych, chciałbym przedstawić dwie —
w moim przekonaniu znamienne dla posługi diakona i „Kościoła” jako „Wspól-
noty” — wypowiedzi papieskie podkreślające znamiona, znaczenie, miejsce i rolę
diakona. Pierwsza pochodzi z motu proprio Pawła VI Ad pascendum, a druga z en-
cykliki Benedykta XVI Deus Caritas est.

3.1. Wypowiedź Pawła VI w Ad pascendum

Po zwięzłym przedstawieniu historii diakonatu stałego papież Paweł VI wska-
zał na racje, które zdecydowały o jego „przywróceniu”:

Wreszcie dopiero Sobór Watykański II zadośćuczynił prośbom i życzeniom, aby tam,
gdzie będzie tego wymagało dobro dusz, przywrócić diakonat stały stanowiący jakby
formę święcenia pośredniego między wyższymi stopniami a pozostałym ludem Bożym,
jakby wykładnik potrzeb i życzeń chrześcijańskich wspólnot, jako przypomnienie służby,
czyli diakonii Kościoła w chrześcijańskich wspólnotach lokalnych, znak lub tajemnicę
(„sakrament”) samego Chrystusa Pana, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby
służyć”75.

W tym krótkim urywku zaznaczyłem treści, które w moim przekonaniu są naj-
ważniejsze, a mianowicie, że obecność diakona w kościele parafialnym staje się
dla „wszystkich” jego „wiernych”, a więc proboszcza, wikariuszy, katechetów, służb
kościelnych, osób zaangażowanych w stowarzyszenia katolickie, wspólnoty eklez-
jalne i wszystkich parafian, „przypomnieniem” oraz „inspiracją” i „stałą identyfi-
kacją” z służebnym wymiarem Kościoła: 

— diakon przywołuje na myśl, że Kościół jest sługą; 
— diakon wspomaga powstawanie inicjatyw służebnych w ramach parafii i ich

rozwojowi towarzyszy; 
— diakon staje się dla wiernych wzorem szczególnego poświęcenia się służbie

poprzez przyjęcie świeceń.

75 PAWEŁ VI, Motu proprio Ojca Świętego Pawła VI Ad pascendum promulgujące przepisy doty-
czące diakonatu, w: R. SELEJDAK (red.), Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy
Apostolskiej. Bibliografia, Częstochowa 2004, s. 61. Faktyczna intencja tej części dokumentu papieskie-
go wybrzmiała w dokumencie Kongregacji Edukacji Katolickiej pod nazwą Wytyczne dotyczące formacji
diakonów stałych: „Diakon jako uczestnik jedynej posługi kościelnej jest w Kościele specjalnym znakiem
sakramentalnym Chrystusa Sługi. Jego zadaniem jest bycie «wykonawcą potrzeb i pragnień wspólnot
chrześcijańskich» oraz «animatorem służby, czyli diakonii», która jest istotnym elementem misji Koś-
cioła”; KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ; KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Wytyczne dotyczące
formacji diakonów stałych. Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, w: Diakonat stały. Doku-
menty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia — Wytyczne dotyczące formacji dia-
konów stałych, art. 5 (s. 106).
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3.2. Wypowiedź Benedykta XVI w Deus Caritas est

Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est nie tylko przypom-
niał naukę o podstawowych funkcjach Kościoła76: „Wewnętrzna natura Kościoła
wyraża się w troistym zadaniu: głoszenie Słowa (kerygma – martyria), sprawowa-
nie sakramentów (liturgia), posługa miłości (diaconia). Są to zadania ściśle ze sobą
związane i nie mogą być od siebie oddzielone”77, ale posługę charytatywną pod-
niósł do rangi „podstawowej zasady eklezjalnej”, podkreślając potrzebę sankcjono-
wania jej charakteru organizacyjnego78. Nadto wskazał na organizacyjny (urzędowy)
sposób czynienia zadość podstawowej zasadzie eklezjalnej Kościoła pierwotnego,
którego przedstawiciele podjęli decyzję ustanowienia diakonatu: „Wraz z utwo-
rzeniem kolegium siedmiu, «diakonia» — posługa miłości, zbiorowo spełniana
w sposób zorganizowany — została już wprowadzona do fundamentalnej struktury
Kościoła”79.

*   *   *

Rozwój posługi diakona stałego na całym świecie domagał się po kilkudziesię-
ciu latach od formalnego zapisu w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, przywra-
cającym jego obecność po bez mała tysiącu lat (KK 29), stosownych norm pozwa-
lających na ujednolicenie na poziomie działania, bodźców i uściśleń pastoralnych:

Cała rzeczywistość diakońska (podstawowa wizja doktrynalna i wynikające z niej roz-
poznanie powołania i przygotowania, życie, posługa, duchowość i formacja stała) wy-
maga dzisiaj krytycznego przyjrzenia się przebytej dotąd drodze w celu dojścia do glo-

76 W. PRZYGODA, Funkcje podstawowe Kościoła, w: R. KAMIŃSKI, W. PRZYGODA, M. FIAŁKOWSKI

(red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, s. 259–263. We współczesnej teologii pastoralnej od-
chodzi się od tego podziału, inspirowanego nauką o trzech urzędach Chrystusa, a więc i Kościoła, na ko-
rzyść „sposobu urzeczywistniania się Kościoła”: urzeczywistnianie się Kościoła na płaszczyźnie znaku,
urzeczywistnianie się Kościoła w życiu jednostkowym, urzeczywistnianie się Kościoła we wspólnocie;
Blachnicki TPO II, s. 477–485.

77 BENEDYKT XVI, Encyklika Deus Caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbi-
terów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej,
Kraków 2006, art. 25a (s. 30).

78 „Również Kościół — jako wspólnota — winien wprowadzać miłość w czyn. Konsekwencją tego
jest fakt, że miłość potrzebuje również organizacji, aby w sposób uporządkowany mogła służyć wspól-
nocie. Świadomość tego zadania odgrywała w Kościele rolę konstytutywną od samych jego początków.
«Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra
i rozdzielali je każdemu według potrzeby» (Dz 2,44-45) (...). Ta radykalna forma wspólnoty materialnej
nie mogła być wprawdzie utrzymana, gdy Kościół zaczął się rozrastać, pozostała jednak istotna idea: we
wspólnocie nie może być takiej formy ubóstwa, by komuś odmówiono dóbr koniecznych do godnego
życia” (tamże, art. 20, s. 26).

79 Tamże, art. 21, s. 27. Instytucja diakonatu stała się podstawą rozwoju struktur charytatywnych
Kościoła pod nazwą „diakonii” (tamże, art. 21, s. 28–29); zob. M. ANDRZEJ, Urząd i posługa diakona
w świetle eklezjologii „communio” / Das Amt Und der Dienst des Diakons im Lichte der «Communio»-
Ekklesiologie, „Diakon” 5/6 (2008–2009), s. 19–32.
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balnych wyjaśnień, niezbędnych dla wzbudzenia nowego impulsu, odpowiadającego
życzeniom i intencjom Soboru Watykańskiego80.

Dokonano tego w dwóch dokumentach dwóch kongregacji watykańskich, zwią-
zanych Wspólnym oświadczeniem i Wstępem. Dokumenty te (Wytyczne dotyczące
formacji diakonów stałych81 oraz Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów sta-
łych82) uzupełniają się wzajemnie i odwołują się do siebie na mocy logicznej ciąg-
łości. W tym opracowaniu stanowią podstawę szczegółowego opisu dotyczącego
znamion, znaczenia, miejsca i roli diakona w „Kościele Wspólnocie”: diakon jest
specjalnym sakramentalnym znakiem Chrystusa Sługi.

Autor tekstu Wytycznych, chcąc podkreślić doniosłość porównania diakona do
Chrystusa Sługi, używa w art. 5 dwóch określeń jego urzędu, a mianowicie, że jest
to „jedyna” posługa oraz, że jest ona „specjalnym” znakiem sakramentalnym Chrys-
tusa Sługi. Zaznacza w ten sposób szczególne, jemu tylko „właściwe”, znaczenie
we wspólnocie Kościoła. Trzeba zaznaczyć, że już u początków życia Kościoła św.
Ignacy Antiocheński podkreślał, że służba diakona jest niczym innym, jak „posługą
Jezusa Chrystusa, który był u Ojca przed wiekami i objawił się przy końcu czasów”
(List do Filadelfów 4), a w typologii wczesnochrześcijańskich urzędów diakon był
obrazem (znakiem) Chrystusa, a diakonisa — Ducha Świętego. 

Podejmując we wspomnianym dokumencie zagadnienie wielokształtnej formacji
kandydatów na diakonów stałych, podkreśla się wspólną, integralną cechę działań
formacyjnych, a mianowicie winny być zogniskowane „w jednolitej perspektywie
powołania do diakonatu, które polega na byciu sakramentem Chrystusa–Sługi Ojca”
(Wytyczne, 85). Wydaje się, że to związanie diakona z sakramentem nie wynika
tylko z faktu, że diakonat jest stopniem sakramentu święceń, ale swoistym, poso-
borowym rozumieniem sakramentu jako „świadka wiary” i „wezwania do wiary”83.

80 KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ; KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Wspólne oświad-
czenie, w: KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ; KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Wytyczne doty-
czące formacji diakonów stałych. Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, s. 91.

81 Opracowanie przez Kongregację Edukacji Katolickiej Ratio fundamentalis institutionis diacono-
rum permanenttium („Wytycznych dotyczących formacji diakonów stałych”) ma służyć ukierunkowaniu
i zharmonizowaniu programów formacyjnych (KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ; KONGREGACJA

DS. DUCHOWIEŃSTWA, Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych. Dyrektorium o posłudze i życiu
diakonów stałych — Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych, art. 2 (s. 105); dalej cyt. jako:
Wytyczne.

82 Opracowanie przez Kongregację ds. Duchowieństwa Directorium pro ministerio et vita diaco-
norum permanenttium („Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych”) zawiera przepisy, które
przypominają odpowiednie normy dyscyplinarne KPK lub określają sposoby wykonania powszechnych
norm Kościoła, wyjaśniają ich racje doktrynalne lub zachęcają do ich wiernego przestrzegania (KONGRE-
GACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ; KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Wspólne oświadczenie, s. 92). Dy-
rektorium o posłudze i życiu diakonów stałych w tym opracowaniu jest cytowane jako Dyrektorium.

83 Bartnik DK II, s. 593.
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4. Diakon: naśladowca Chrystusa

W modlitwie towarzyszącej wyświęceniu diakonów przywołuje się moc sied-
miu darów Ducha Świętego (epikleza) po to, „aby wyświęcony mógł naśladować
Chrystusa jako «diakon» (Wytyczne, 6) i umocnił w wiernym spełnianiu służby.
Duch Święty w życiu diakona pełni wieloraką rolę. Czyni go świętym w sakramen-
cie chrztu. Uświęca (konsekruje) w sakramencie święceń i ustanawia wykonawcą
dzieła, poprzez które Kościół służy człowiekowi i przyczynia się do uświęcenia
człowieka potrzebującego. Chodzi o to, by iść za Chrystusem w postawie pokornej
służby, wyrażającej się poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, ale też w postawie po-
kornej służby, która ma przenikać i kształtować sposób myślenia i działania diakona:

Dlatego, jeśli chodzi „o posługiwanie zgodne z tym duchem, to ukazują charakterys-
tyczny rys oblicza Chrystusa: służbę”, ażeby być w ten sposób nie tylko „sługami Bo-
żymi”, ale również „sługami Bożymi w braciach” (Dyrektorium, 45).

5. Diakon: duchowość służby

Sakrament święceń, zgodnie z wyznaczonym celem każdego sakramentu84,
udziela diakonowi możliwości oddania się Bogu na „służbę”, by budować Kościół.
To oddanie się na służbę wyznacza jego „duchowość”. Wprawdzie, jak to zazna-
czono w Wytycznych, „duchowość służby jest duchowością całego Kościoła, po-
nieważ cały Kościół, na podobieństwo Maryi, jest «służebnicą Pana» (Łk 1,28)
w służbie zbawienia świata” (art. 11), to jednak — jak zauważył Y. Congar — nie
przeszkadza temu,

by niektórzy poświęcili się jej w sposób szczególny, jako specjalnemu urzędowi. Ten
rodzaj polaryzacji wydaje się być prawem egzystencji ludu Bożego. Wszyscy są kapła-
nami, niektórzy są kapłanami ze specjalnego tytułu. Wszyscy mają zadania misyjne, na
niektórych zadania te zostały nałożone w sposób szczególny... W ten sam sposób wszyscy
są zaangażowani w diakonię, lecz niektórzy poświęcają się jej w sposób szczególny85.

Jego praca duchowa nad sobą będzie zwrócona na zdobycie cnót wymaganych
do godnego wypełniania posługi (Wytyczne, 11, 13). Przywołany tu dokument zwra-
ca w związku z tym uwagę na problem tzw. formacji, która ma cztery wymiary:
ludzki, duchowy, doktrynalny i duszpasterski. Nie chodzi tylko o skoncentrowanie
wysiłków na pracy duchowej, ale wypracowanie integralnego związku i wzajemne-

84 „Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa oraz
oddawanie kultu Bogu. Jako znaki mają one także pouczać. Sakramenty nie tylko zakładają wiarę, lecz
za pomocą słów i rzeczy ją podtrzymują, umacniają i wyrażają” (KL 59). Jak podkreśla ks. prof. Bartnik,
„w sakramentologii najnowszej wybija się coraz bardziej personalistyczne rozumienie sakramentów,
które waloryzuje prawdę, że sakrament jest przypadkiem realnej, aktualnej i historycznej komunikacji
Osób Bożych z osobą człowieka” (Bartnik DK II, s. 594).

85 Y. CONGAR, Diakonia w duchu Soboru Watykańskiego II, „Novum” (1979), nr 4–5, s. 83.
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go wpływu na siebie czterech aspektów formacji, na co wskazywaliśmy wcześniej:
„Formacja duszpasterska, w szerokim tego słowa znaczeniu, zbiega się z formacja
duchową: jest formacją coraz pełniejszego utożsamienia się z diakonią Chrystusa”
(Wytyczne, 85).

Za najbardziej charakterystyczny element duchowości diakońskiej autorzy Wy-
tycznych uważają odkrycie w sobie i współuczestnictwo w miłości Chrystusa–Sługi
(art. 72), ale podstawy do tego winny tkwić w osobie kandydata, tzn. w formacji
ludzkiej, która ma na celu kształtowanie osobowości, by stawali się dla innych
„pomostem”, a nie „przeszkodą” w spotkaniu z reprezentantem Chrystusa. Chodzi
o pewne cechy charakteru znamionujące kandydata:

Szczególnie ważnym dla diakonów, powołanych do bycia ludźmi wspólnoty i posługi,
jest zdolność utrzymania więzi z innymi. Wymaga to, aby byli uprzejmi, gościnni,
szczerzy w słowach i w intencjach, roztropni i dyskretni, wielkoduszni i gotowi do służ-
by, zdolni do ofiarowania siebie i wzbudzania we wszystkich relacji otwartych i bra-
terskich, zawsze gotowi do zrozumienia, przebaczenia i pocieszenia (Wytyczne, 67).

Stara zasada, że łaska nie niszczy natury, ale ją zakłada i kształtuje, stawia nie-
wątpliwie wymagania podstawowe, bez istnienia których trudno sobie wyobrazić
uzasadnione wezwanie do wejścia na drogę powołania diakońskiego. Ich istnienie
zostaje w osobie kandydata i diakona umocnione łaską sakramentalną diakonatu.

6. Diakon: znamię sakramentalne i umocnienie łaską 

Sakrament święceń udziela diakonom możliwości „poświęcenia się Bogu na nowy
sposób”, gdyż stają się oni „konsekrowani namaszczeniem Ducha Świętego i posłani
przez Chrystusa” na służbę Ludu Bożego, „celem budowania ciała Chrystusowego”
(Ef 4,12). „Z tego rodzi się «duchowość diakona», która ma swoje źródło w tym, co
Sobór Watykański II nazywa sakramentalną łaską diakonatu” (Dyrektorium, 44).

Autorzy Wytycznych podkreślają, że diakonat, jako stopień święceń, wyciska
znamię, „charakter sakramentalny”86, znak upodabniająco-wyróżniajacy, pewien du-
chowy znak odróżniający, „wyciśnięty w sposób niezatarty na duszy wyświęconego,
który upodabnia go do Chrystusa-diakona, sługi wszystkich” (art. 7). Istotą znamie-
nia („charakteru”) sakramentalnego jest to,

że stanowi on znak i zasadę nowego szczególnego „bytu w Chrystusie i Kościele” (einai
en Christo, esse in Christo) na sposób tworzenia ścisłej wspólnoty chrystycznej i eklez-
jalnej. Tym samym jest to znamię stałe i trwałe, nie ginie nawet po grzechach śmiertel-
nych. Jest ono „jeden raz i na zawsze”, jak akt zbawczy Chrystusa (Hbr 9,12; 10,12),
nieodwracalne i niezniszczalne, jest pewnym stanem ontologicznym chrystusowości
i kościelności, odbiciem wierności Bożej i rodzajem nowego obrazu Bożego w stworzeniu87.

86 Charakter sakramentalny wyciskają trzy sakramenty: chrztu, bierzmowania i święceń (kan. 845
§ 1 KPK). „Widzialny znak sakramentalny najpierw oznacza «znamię», a dopiero owo znamię oznacza
i sprawia łaskę” (Bartnik DK II, s. 642). Pozostałe cztery sakramenty charakteru nie wyciskają i mogą
być powtarzane (BF VII 207).

87 Bartnik KD II, s. 643.
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Wraz z charakterem sakramentalnym związana jest „łaska sakramentalna”:
„«Łaska sakramentalna» jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa
i właściwą każdemu sakramentowi” (KKK 1129). Ks. prof. Czesław S. Bartnik
pisze w związku z tym:

Jak jeden podstawowy Sakrament Kościoła rozczepia się na siedem sakramentów szcze-
gółowych, jakby Drzewo życia na siedem konarów, tak jedna i ta sama łaska nadprzy-
rodzona rozczepia się na siedem zbawczych funkcji i ról, choćby w niektórych przypad-
kach była przeszkodzona przez człowieka rola podstawowa, a mianowicie uświęcenie
duszy. Łaska sakramentalna specjalna jest to pewna, realizowana przez łaskę ogólną,
niejako „substancjalną”, wewnętrzna i trwała zasada, dająca podstawę dla „prawa” do
łask uczynkowych i polega na specjalnej mocy do osiągnięcia celu danego sakramentu.
A zatem łaski sakramentalne byłyby to egzystencjalno-prakseologiczne konkretyzacje
łaski uniwersalnej, przystosowane do roli i zadania danego sakramentu. Oczywiście,
jest to jedynie taka hipoteza teologiczna na temat misterium łaski. Po prostu łaska ogólna
jest tak niezgłębiona, wieloraka, o tak różnorodnych „kształtach” i „energiach” dla czło-
wieka i całego rodzaju ludzkiego, że nie sposób oddać całego bogactwa ucieleśnień
sakramentalnych i pozasakramentalnych88.

Autorzy Wytycznych łaskę sakramentalną określają mianem vigor specialis,
darem szczególnym, wspomagającym przeżywanie nowej rzeczywistości wynika-
jącej z przyjęcia sakramentu święceń, a przywołując tekst soborowej konstytucji
De Ecclesia (art. 29) konstatują: „Diakoni, umocnieni łaską sakramentalną, w  p o -
s ł u d z e  liturgii, słowa i miłości, służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem
i jego kapłanami” (art. 7).

7. Diakon: wspólnie z biskupem i prezbiterami wezwany do służby

Diakoni w realizacji swej posługi pozostają w stosunku zależności od biskupa
miejsca oraz w specjalnej relacji do prezbiterów. Jest to posługa: „nauczania”, „uś-
więcania” i „królowania” (art. 9–10; zob. Dyrektorium, 22–38), czyli pokornej służ-
by. Zwykle, ale niesłusznie określa się tę posługę mianem „pasterskiej”, co znajduje
swe potwierdzenie w Wytycznych:

Trzecie z zadań („zadanie królowania”) realizowane jest przez diakona w poświęceniu
się dziełom miłosierdzia i pomocy potrzebującym, w animowaniu wspólnoty lub różno-
rakich działań kościelnych, zwłaszcza charytatywnych. Ta właśnie posługa jest najbar-
dziej typową dla diakona (art. 10).

Jest to posługa o charakterze służebnym i wspomagającym biskupa i prezbite-
rów: „Tak więc diakon służy i asystuje biskupom oraz prezbiterom, czyli tym, którzy
przewodniczą wszelkiej liturgii, czuwają nad doktryną i kierują Ludem Bożym”
(Dyrektorium, 22). 

88 Tamże, s. 635.
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8. Diakon: różne sposoby wypełniania posługi,
warunkowane sytuacjami duszpasterskimi

Po dziś dzień poszukuje się odpowiedzi na pytanie, kim jest diakon stały. Paleta
ujęć i rozumienia tego urzędu/posługi jest niezwykle bogata. Traktuje się go jako
pomocnika kapłana (Helfer des Priesters), jego zastępcę (Ersatz-priester), albo spo-
łecznie zaangażowanego duchownego lub świeckiego wyświęconego do posługi
w Kościele (ehrenamtlich Geweihten oder als einen geweihten Laien). Niektórzy
traktują go jako „pontifeksa”, budującego mosty (Brückenbauer) pomiędzy klerem
a świeckimi, rzecznika ubogich i potrzebujących (Stellvertreter der Armen), a w nie-
których krajach i diecezjach „wyłącznie” jako liturga (liturgischer Diakon) lub peł-
nomocnika parafii (Pfarrbeauftragter eine Gemeinde)89.

Dotychczas wykształciło się kilka ujęć urzędu/posługi diakona stałego, które
powstały w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat i są efektem teologicznego namysłu
wybitnych teologów (K. Rahner SJ, ks. H. Vorgrimler, Y. Congar OP) lub prak-
tyków, tzn. osób, które przyczyniły się do zainicjowania dyskusji wokół diakonatu
stałego (H. Kramer) lub jego szczególnego rozwoju (ks. A. Altana)90. Są one wyra-
zem „zapodmiotowanego” w dokumentach Vaticanum II wezwania i zobowiązania
Kościoła do służby.

Wydaje się, że „kreatywna koncepcja diakonatu przyszłości”, wskazana przez
Rahnera i Vorgrimlera91, wydaje się bliska autorom Wytycznych:

Zadania płynące z przyjęcia święceń diakonatu są więc, jak to wynika z dawnej praktyki
i ze wskazań soborowych, bardzo dokładnie określone. I  c h o ć   u r z ą d   d i a k o n a -
t u   j e s t   j e d y n y,   t o   j e d n a k   r ó ż n e   s ą   k o n k r e t n e   s p o s o b y   j e -
g o   w y p e ł n i a n i a,   u w a r u n k o w a n e   o d m i e n n y m i   s y t u a c j a m i
d u s z p a s t e r s k i m i   p o s z c z e g ó l n y c h   K o ś c i o ł ó w”  (art. 10; podkr.
moje: M. M.).

W tym stwierdzeniu mamy bardzo wyraźnie wyrażoną zgodę Kościoła na reali-
zowanie posługi zgodne z odczytaniem „znaku czasu”92, które w sposób szczegó-
łowy zostało przedstawione w art. 40 Dyrektorium:

W historii posługa diakońska przybierała różne formy, wychodząc naprzeciw różnym
potrzebom wspólnoty chrześcijańskiej i umożliwiając jej wykonywanie misji miłosier-
dzia. Jedynie do biskupów, którzy przewodniczą i zarządzają Kościołami partykular-
nymi „jako zastępcy i legaci Chrystusa”, należy powierzanie poszczególnym diakonom

89 S. SANDER, Das Amt des Diakons. Eine Handreichung, Freiburg – Basel – Wien 2008, s. 10–11.
90 M. MARCZEWSKI, Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000,

s. 344–355.
91 Tamże, s. 347–349.
92 Wynika to także z bardzo krótkiej, ale trafnej definicji teologii pastoralnej, tzn. teologii życia Koś-

cioła: „Dzisiaj pojmuje się teologię pastoralną jako naukę teologiczną o urzeczywistnianiu się Kościoła
w teologicznie analizowanej teraźniejszości”; F. BLACHNICKI, Pedagogia ministrancka. (Katechetyka szcze-
gółowa. Część 5), Warszawa 2011, s. 59.
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urzędu kościelnego według przepisów prawnych. W powierzaniu urzędu należy do-
kładnie rozważyć zarówno potrzeby pastoralne, jak i ewentualną sytuację osobistą,
rodzinną — w odniesieniu do żonatych — i zawodową diakonów. W każdym razie jest
niezmiernie ważne, aby diakoni, stosownie do swoich możliwości, mogli wykonywać
w pełni własną posługę w przepowiadaniu Słowa, w liturgii oraz w dziełach miłosier-
dzia, i nie zostali zepchnięci do obowiązków marginalnych i funkcji zastępczych lub
tych, które mogą być wykonywane przez zwyczajnych wiernych nie posiadających świę-
ceń (...). Dla dobra samego diakona oraz w celu uniknięcia improwizacji konieczne jest,
aby świeceniom towarzyszyło solidne przygotowanie do odpowiedzialności pasterskiej.

9. Diakon: człowiek wspólnoty i posługi 

Autorzy Wytycznych pisząc o cechach osobowości, znamiennych dla formacji
ludzkiej diakonów, podkreślili, że „szczególnie ważnym dla diakonów,  p o w o ł a -
n y c h   d o   b y c i a   l u d ź m i   w s p ó l n o t y   i   p o s ł u g i,  jest zdolność
utrzymywania więzi z innymi” (art. 67; podkr. moje: M. M.). Wymóg ten (być czło-
wiekiem wspólnoty i służby) ma swe uzasadnienie w przywołanym na początku
tego punktu tekstem Pawła VI, w którym wskazuje na diakonów jako „animatorów
służby, czyli diakonii, która jest istotnym elementem misji Kościoła”. Ich zada-
niem, jak czytamy w art. 37 Dyrektorium, jest faktycznie posługa miłosierdzia, ale
celem — realizacja wspólnoty, Kościoła Wspólnoty, wspólnoty przeznaczonych,
powołanych, uzdolnionych, wezwanych do służby na rzecz zbawienia świata, bo-
gatej w charyzmaty, w które wyposaża je Duch Święty dla życia i misji Kościoła93.

93 Zagadnieniu temu poświęciłem szczegółowe refleksje w przygotowanym dla Encyklopedii kato-
lickiej haśle Team. W sensie ścisłym terminem tym należy określić grupę osób, wyróżniającą się specja-
listycznym wykształceniem i różnorodnymi zadaniami, która potrafi podjąć i rozwiązać złożone i trudne
zadania lub problemy duszpasterskie. Można ją określić i traktować jako „zespół pastoralny”. W istocie
chodzi o coś więcej niż zebranie odpowiednich i odpowiedzialnych ludzi, którzy potrafią zastosować
środki i działania terapeutyczne, jak tego przykład mamy w duszpasterstwie małżeństw i rodzin lub w dusz-
pasterstwie młodzieży. W tym znaczeniu można, co najwyżej, mówić o teamie w „sensie szerokim”,
podkreślając, że nie do każdej formy kooperacji stosowanej w duszpasterstwie można odnieść ten termin.
Wiele można się nauczyć wykorzystując doświadczenia z zakresu budowania wydajnych i skutecznych
zespołów oraz zarządzania nimi. Obecnie, z uwagi na spadek powołań i brak dostatecznej liczby prez-
biterów, sugeruje się jako rozwiązanie kierowanie parafią lub kilkoma parafiami przez team duszpasterzy,
w którym prezbiterzy podejmują posługę zbawczą wraz z przygotowanymi do realizacji tego zadania
asystentami lub referentami pastoralnymi, pracownikami socjalnymi, katechetami i innymi kwalifikowa-
nymi osobami (zob. kan. 517 § 1–2, kan. 542–544 KPK). Realizacja tego rodzaju posługi wymaga od
każdej z osób nie tylko posiadania odpowiedniego wykształcenia, ale i umiejętności pracy w zespole i
podporządkowania się skoordynowanej działalności, umiejętności kontaktu z innymi, kreatywności oraz
skuteczności w rozwiązywaniu zagadnień. Podejmowanie i realizacja zadań wymaga stosowania i wypra-
cowania odpowiedniej metody, a mianowicie: opisu faktycznego stanu, zjawiska lub problemu („widzieć”),
oceny w kontekście znalezienia przyczyn stanu rzeczy („osądzić”), przedstawienia celu, który chce się
osiągnąć, i wypracowania perspektywicznego planu rozwiązania problemu („działać”), pamiętając o per-
manentnej kontroli założonych zadań i zobowiązań. Powyższe rozumienie i ujęcie miejsca i roli teamu
w realizacji zbawczej posługi Kościoła posiada znamiona bardziej prakseologiczne niż teologiczne. Nie
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Diakoni, upodabniając się w służbie miłosierdzia do Chrystusa Sługi, „przykładem
i słowem winni starać się, aby wszyscy wierni, idąc za przykładem Chrystusa, od-
dali się stałej służbie braciom” (Dyrektorium, 38).

10. Diakon: wspólnoty pochodzenia

Wspólnota parafialna w dziele wprowadzania diakonatu i pełnienia przez dia-
konów stałych posługi ma stawać się nie tylko przedmiotem jego wspólnototwór-
czych oddziaływań, które uczynią z niej Ecclesia caritatis, ale i wspólnotą rodzącą
diakonów. To z łona takiej służebnej wspólnoty parafialnej będą rodzić się powo-
łania diakońskie. Ta wspólnota powinna przedstawiać Kościołowi swoich kandy-

znaczy to, że doświadczeń tej dziedziny wiedzy nie należy wykorzystać w teologii pastoralnej. Jednakże,
by teologia pastoralna zachowała swój wymiar teologiczny, należy wyjść od teologii, by w jej świetle
przyjąć i adaptować osiągnięcia nauk świeckich tak, by Kościół mógł realizować się we wspólnocie osób.
Zagadnienie to wchodzi w zakres teologii/eklezjologii pastoralnej szczegółowej i w podziale tej dyscyp-
liny, dokonanej przez ks. Franciszka Blachnickiego stanowi jej część trzecią. Dwie pierwsze to urzeczy-
wistnianie się Kościoła na płaszczyźnie znaku oraz w życiu jednostkowym. Sługa Boży wskazał na wcho-
dzące w jej zakres trzy dyscypliny szczegółowe, a mianowicie: diakonię, caritas i teologię pastoralną
społeczną, wyznaczając każdej z nich określony wykaz zagadnień. Z pojęciem diakonii związał w wy-
miarze parafii jej realizację jako wspólnoty służebnej, w której obok diakonii (instytut świecki), to znaczy
grupy/zespołu osób (teamu) oddanych posłudze na rzecz parafii we współpracy z proboszczem, parafia
buduje się jako wspólnota dzięki realizacji konkretnych posług przez każdego z parafian obdarzonego
charyzmatem, tzn. darem dla dobra innych. Dokonując analizy nad rzeczywistością historyczną Kościoła,
stwierdził, że towarzyszy mu stale niebezpieczeństwo wypaczenia pojęcia władzy i sposobu jej sprawo-
wania w kierunku jakiegoś władztwa jednych nad drugimi (Mt 20,25-28), zamiast wierności służbie, dia-
konii, której obrazem jest Chrystus Sługa, centrum soborowej chrystologii. 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
pójścia za Nim, do oddania się całkowitego na Jego służbę w ramach konkretnej wspólnoty. Wśród tych
ludzi, obierających drogę naśladowania Chrystusa w dziewictwie i ubóstwie, muszą znajdować się zarówno
mężczyźni, jaki i kobiety (instytut świecki). Tak było w pierwszej wspólnocie i komórce zgrupowanej
wokół Chrystusa i tak musi być do końca pielgrzymowania Kościoła poprzez wieki historii. Chodzi więc
o powołania do życia, wedle rad ewangelicznych, dla potrzeb wspólnot parafialnych, a nie dla wspólnot
zakonnych, które — nie zawsze ze swojej winy — żyją na marginesie życia Kościoła lokalnego. Diakonijna
koncentracja życia parafialnego jest związana również z ewangelizacją i następującym po niej procesem
(deutero)katechumenatu, które służą budowaniu parafii jako wspólnoty wspólnot. Jednym z celów inicja-
cji (detero)katechumenalnej jest wdrażanie do życia we wspólnocie przez przyjęcie odpowiedzialności
za wspólnotę, przyjęcie jakiejś służby, diakonii na podstawie posiadanego charyzmatu. Jest to forma dia-
konii niekoniecznie związana ze szczególnym rodzajem diakonii, wcielonej we wspólnotę życia rad ewan-
gelicznych, a podkreślająca raczej istnienie osób świadomych swego służebnego zobowiązania, wynika-
jącego z pójścia za Chrystusem Sługą na podstawie otrzymanego charyzmatu, by przyczyniać się do
powstania żywej wspólnoty lokalnej, do tworzenia razem z duszpasterzem (lub duszpasterzami) zespołu
duszpasterzy. Takich diakonii, a więc specjalnych grup posługujących na rzecz parafii (lub struktur po-
nadparafialnych), może być wiele; one też mogą w przyszłości przyjąć formę „charyzmatu zinstytucjona-
lizowanego” w formie przynależenia określonych organizacji, grup apostolskich lub ruchów eklezjalnych,
jak tego przykład mamy w Ruchu Światło–Życie.
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datów na diakonów i wspierać modlitwą aspirantów i kandydatów przygotowujących
się do święceń. Jej znaczenie autorzy Wytycznych podkreślają w sposób bardzo ogól-
ny: „Wspólnoty, z których wywodzą się aspiranci i kandydaci do diakonatu, mogą
wpływać w istotny sposób na ich formację” (art. 27), by następnie w procesie for-
macji diakona nakreślić szczegółową rolę jego własnej rodziny, wspólnoty parafial-
nej i stowarzyszeń kościelnych. Szkoda, że nie zwrócono uwagi na tak oczywistą
funkcję wymienionych wspólnot wsparcia jako ośrodków pielęgnowania powołań
diakońskich lub prezentacji kandydatów do diakonatu.

11. Diakon: Maryja wzorem służby i odniesieniem w duchowości służby

Autorzy Wytycznych, podejmując zagadnienie duchowości diakona, wyrazili
przekonanie, że ma to być duchowość służby ze względu na otrzymany w sakramen-
cie święceń charakter sakramentalny: „Staje się on, istotnie, po przyjęciu święceń
żywym obrazem Chrystusa-Sługi w Kościele” (art. 11). I chociaż duchowość służby
jest duchowością całego Kościoła, który na podobieństwo Maryi jest „służebnicą
Pańską”, to jednak diakon jest po to, by „ułatwić Kościołowi przeżywanie służby”
(tamże). Na tej drodze prostoty serca, daru całkowitego i bezinteresownego z sie-
bie, pokornej i służebnej miłości braci, zwłaszcza stygmatyzowanych, wyboru ofiar-
nego i ubogiego stylu życia powinna być obecna Maryja w codziennym odmawia-
niu różańca, jako Matka i Wspomożycielka (Wytyczne, 72):

Miłość do Chrystusa i Kościoła jest głęboko związana z Błogosławioną Dziewicą,
pokorną Służebnicą Pańską, która z racji niepowtarzalnego i godnego podziwu tytułu
matki, była czynną współuczestniczką diakonii Syna Bożego (por. J 19,25-27) (...).
Każdy diakon będzie patrzył na Maryję z czcią i głębokim uczuciem: „Dziewicza mat-
ka, bardziej niż wszystkie inne stworzenia, doświadczyła pełni prawdy powołania, gdyż
nikt inny nie odpowiedział z tak wielką miłością na przeogromną miłość Boga jak Ona”.
Ta szczególna miłość do Dziewicy, Służebnicy Pana zrodzonego ze Słowa i głęboko
włączonego w Słowo, będzie naśladowaniem jego życia. Będzie także sposobem wpro-
wadzenia do Kościoła tego wymiaru maryjnego, który tak bardzo odpowiada powoła-
niu diakońskiemu (Dyrektorium, 57).

*   *   *

Nie ma dzisiaj innej drogi dla Kościoła jak stawać się „Kościołem Wspólnotą”,
a właściwie „Kościołem sakramentem Wspólnoty”. Takie przesłanie pozostawił
zmarły przed trzydziestu sześciu laty wybitny polski teolog pastoralny ks. Franci-
szek Blachnicki (1921–1987)94. Jego teologiczny dyskurs znalazł swe potwierdzenie

94 M. MARCZEWSKI, Kościół jest sakramentem wspólnoty (Ks. Franciszek Blachnicki 1921–1987),
w: A. CZAJA, M. MARCZEWSKI (red.), „Communio” w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004,
s. 163–188.
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w przyjętej przez Kościół „eklezjologii communio”95. Jest jedynym polskim teolo-
giem pastoralnym, który wypracowanej zasadzie formalnej, zasadzie skoncentro-
wanej wokół pojęcia „wspólnoty”, podporządkował nie tylko podział przedmiotu
materialnego tej dyscypliny, ale też wskazał na sposób, w jaki Kościół jako wspól-
nota powinien się urzeczywistniać.

W niniejszym opracowaniu zwróciliśmy także uwagę na diakona, jego miejsce
i rolę w realizacji „Kościoła Wspólnoty”, wskazując na wywodzące się z teologii
diakonatu i teologii święceń znamiona osobowościowe, dzięki którym może przy-
czynić się do przemiany naszych parafii, które są społecznościami wiernych, we
wspólnoty wspólnot.

95 A. CZAJA, „Communio” w eklezjologii Soboru Watykańskiego II i w dokumentach posoborowych,
w: CZAJA, MARCZEWSKI (red.), „Communio” w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, s. 109–133.
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DIAKONAT JAKO URZĄD SŁUŻBY W KOŚCIELE

Papież Benedykt XVI polecił uściślić brzmienie kan. 1008 i 1009 w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r.1 Oba kanony dotyczą sakramentu święceń. Ich
brzmienie nie było dość precyzyjne. Papież uczynił to ze względów doktrynalnych,
aby wyraźne odróżnić diakonat od stopni kapłaństwa sakramentalnego. Ostatecznie
kan. 1008 otrzymał następujące brzmienie:

Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wier-
nych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarza-
mi; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni, ażeby, odpowiednio do swojego
stopnia, służyć Ludowi Bożemu, z nowego i szczególnego tytułu.

A w kan. 1009 dodano paragraf 3 w brzmieniu:
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 poprzez diakonię liturgii, słowa i miłości2.

Tak zostały doprecyzowane treści dotyczące sakramentu święceń, który jest
świętym znakiem posługi apostolskiej. On obejmuje trzy stopnie hierarchiczne,
mianowicie: biskupstwo, prezbiterat i diakonat. Na niższym szczeblu hierarchii, obok
biskupów i prezbiterów, stoją diakoni. Diakonat włącza do stanu duchownego. Ale
na diakonów biskup nakłada ręce „nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi” (KK 29).
Uczestnikami kapłaństwa Chrystusa, zatem kapłaństwa sakramentalnego, które jest
służebne i hierarchiczne, są biskupi i prezbiterzy. Episkopat i prezbiterat są dwoma
stopniami kapłaństwa urzędowego (KKK 1569). Diakonat jest urzędem służby.

1. Początki diakonatu

1.1. Posłannictwo diakonalne

Urząd diakona ma charakter służebny3. Jest realizowany w Kościele i ukierun-
kowany na jego rozwój, by stawał się on znakiem zbawienia w każdym momencie

1 BENEDYKT XVI, Motu proprio Omnium in mentem (15.12.2009), http://www.vatican.va/holy_
father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20091026_codex-iuris-canonici_lt.html
(26.10.2010),

2 Zob. K. MATWIEJUK, Posługa diakona, „Anamnesis” 63 (2010), s. 69–76.
3 Zob. D. RYCHLICKI, Urząd diakona na podstawie „Obrzędy świeceń biskupa, prezbiterów i diako-

nów”, Warszawa 2010 (mps, w Bibl. UKSW).
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historii, aż do paruzji Chrystusa (KK 1). Diakonat nie jest stopniem kapłańskim,
ale jest posługą, która wspiera uczestników kapłaństwa sakramentalnego. Ci zaś są
uzdolnieni do uobecniania, za pomocą znaków, niepowtarzalnej ofiary krzyżowej
wcielonego Syna Bożego i Jego chwalebnego zmartwychwstania. W ich posługiwa-
niu, na różne sposoby, uczestniczą diakoni jako pomocnicy. Oni, powołani przez
apostołów u początków działalności Kościoła, mają udział w jego działalności cha-
rytatywnej, ale także ewangelizacyjnej i uświęcenia, zatem liturgicznej.

Dzieje Apostolskie (6,1-6) sytuują ustanowienie urzędu diakona w kontekście
kontrowersji dotyczących sposobu wykonywania charytatywnej troski wobec wdów
we wspólnocie jerozolimskiej. Na ten problem uwrażliwiał Tymoteusza, biskupa
Efezu, Apostoł Narodów. Zachęcał, aby przypominać członkom jego wspólnoty
eklezjalnej o domowej trosce o potrzebujące wdowy. W innym przypadku ma o nie
zatroszczyć się gmina kościelna.

Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jakaś wdowa ma
dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej
rodziny i odpłacania rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach
Bożych. (...). Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdzie-
siąt, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o [takich] dobrych czynach: że
dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że będącym w ucisku
przychodziła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele. (...). Jeśli
któraś z wierzących ma [u siebie] wdowy, niechże im przychodzi z pomocą, a niech
nie obciąża Kościoła, by mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami
(1 Tm 5,3-16).

Potrzebujące wdowy były pod opieką wspólnoty Kościoła. Korzystały z „co-
dziennego rozdawania” (Dz 4,34-35). Okazało się jednak, że wzrastająca liczba wyz-
nawców Chrystusa, w tym także wdów potrzebujących pomocy, wymagała nowych,
wręcz systemowych rozwiązań. Problem też widzieli apostołowie — jako starsi
wspólnot eklezjalnych4. Zdecydowali się go rozwiązać, ustanawiając sługi stołów,
zatem diakonów. Wybrali spośród przedstawionych kandydatów: Szczepana, Filipa,
Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii (Dz 6,5)5.

Decyzja apostołów zaowocowała podobnymi zespołami ludzi, którzy byli otwar-
ci na innych i gotowi spieszyć z bezinteresowną pomocą potrzebującym w pow-
stających wspólnotach chrześcijańskich6. Św. Paweł podał ich charakterystykę.

Diakonami (...) winni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nie nadużywający wina,
niechciwi brudnego zysku, [lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.
I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę,
jeśli są bez zarzutu. (...). Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dzieć-
mi i własnymi domami (1 Tm 3,8-12).

4 J. TAYLOR, Dzieje Apostolskie, w: W. CHROSTOWSKI (red. wyd. pol.), Międzynarodowy komentarz
do Pisma Świętego, Warszawa 2001, s. 1372–1373.

5 Zob. T. KACZMAREK, Perykopa Dz 6,1-6 w interpretacji patrystycznej, VoxP (1989), t. XVII, Lublin
1991, s. 599.

6 W.R.F. BROWNING, Mądrość, w: TENŻE, Słownik Biblii, tł. J. Slawik, Warszawa 2005, s. 313.
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Diakoni uczyli się troski o potrzebujących przez mądre kierowanie własnym
domem. Byli zaś ustanawiani przez liturgiczny obrzęd nałożenia rąk apostołów, któ-
remu towarzyszyła modlitwa (Dz 6,6).

Działalność Siedmiu nie ograniczała się tylko do „obsługiwania stołów”. Nie-
którzy z nich, m.in. Szczepan i Filip, byli ewangelizatorami. Słowo Boże głosili
„z mocą”. Pan potwierdzał ich posługę słowa znakami, podobnymi do cudów, jakie
mocą Chrystusa czynili apostołowie. Głoszenie zmartwychwstałego Kyriosa przez
diakona Szczepana, człowieka pełnego łaski i mocy, zakończyło się śmiercią męczeń-
ską. Szczepana ukamienowano. On zaś, słaniając się pod uderzeniami kamieni,
modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!”, oraz: „Panie, nie poczytaj im tego
grzechu!” (Dz 7,57-60). Także diakon Filip głosił słowo Boże. Czynił to zwłaszcza
w Samarii (Dz 8,5-13). On ochrzcił Etiopczyka, któremu pomógł uwierzyć w Chrys-
tusa Zbawiciela (Dz 8,24-40). 

1.2. Diakonisy w Kościele

W Kościele apostolskim działały także diakonisy7. O jednej z nich wspomina
św. Paweł (Rz 16,1-2). Była to diakonisa Febe. Ta kobieta posługiwała w Ken-
chrach we wspólnocie uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa.
Pomagała św. Pawłowi w jego misyjnej pracy. Jej posługa miała charakter urzędo-
wy. Apostoł pochwalił jej zaangażowanie. Zachęcał członków gminy, ażeby ją przyj-
mowano z radością i okazywano należny szacunek oraz udzielano wsparcia, gdyby
tego potrzebowała.

Św. Paweł w liście do Tymoteusza (1 Tm 3,8-12) charakteryzując diakonów,
zawarł uwagę, która stanowi charakterystykę diakonis. Mają to być „kobiety czyste,
nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim”. Kontekst tej wypowie-
dzi wskazuje, że chodziło o kandydatki na diakonisy, a nie o żony diakonów8.

W Kościele poapostolskim jest potwierdzona obecność i działalność diakonis.
Klemens Aleksandryjski pochwala je, ponieważ przez ich ewangelizacyjną posługę
słowo Boże docierało do różnych środowisk9. Bardzo znaczące jest świadectwo
zawarte w Konstytucjach Apostolskich, powstałych w IV w. w syryjskim kręgu
kulturowym. One nazywają diakonisy „obrazem Ducha Świętego”. Wykonywane
przez nie funkcje były natury liturgicznej, bo posługiwały przy chrzcie kobiet, na-
maszczając je olejem katechumenów przed obmyciem chrzcielnym. Uczestniczyły
także w pracy charytatywnej, zwłaszcza posługiwały chorym kobietom. Diakonisy
miały również nauczać i umacniać konwertytki, które jako chrześcijanki pozosta-
wały w środowisku pogańskim10.

7 B. NADOLSKI, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 316–317.
8 Zob. H.-H. SCHROEDER, Pierwszy List do Tymoteusza, w: W. CHROSTOWSKI (red. wyd. pol.), Mię-

dzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, s. 1580, 1585.
9 PG 8, 1198.
10 A. BARANOWSKA, Zapomniane święcenia: diakonisy wczesnego Kościoła, http://www. tezeusz.pl/

cms/tz/index.php?id=5647 (20.02.2011). 
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Wyboru diakonis dokonywał biskup Kościoła lokalnego przy czynnym udziale
miejscowej wspólnoty wiernych11. Ten urząd mogły piastować zarówno dziewice,
jak i wdowy. Kandydatki do tej posługi miały odznaczać się mądrością i wiernoś-
cią wobec Boga. Od nich oczekiwano przykładnego życia. Winny też chętnie trwać
na modlitwie. To zaś owocuje wystrzeganiem się obmowy, oszczerstw i fałszywe-
go świadectwa. Diakonisy powinny zdecydowanie dystansować się od wszelkiej
zachłanności względem dóbr materialnych. Swoje bycie z Chrystusem miały po-
twierdzać, unikając wszelkiego zła i okazji do jego popełnienia12.

Testamentum Domini nostri Jesu Christi z końca V w., powstałe w środowisku
syryjskim, wspomina, że diakonisy trwały przy bramach domu Bożego, dbając o po-
rządek podczas liturgii. Zanosiły Komunię św. chorym kobietom. Służyły też radą
biskupowi i prezbiterom. One cieszyły się pierwszeństwem wśród kobiet. A prawo
Kościoła bizantyjskiego i cesarskie uważało diakonisy za członkinie stanu duchow-
nego (gr. hierosyni)13.

Od V w. rola diakonis zaczęła się zmniejszać. Wzrastało zaś znaczenie kobiet
praktykujących życie według rad ewangelicznych, zatem mniszek. Na diakonisy
zaczęto ordynować przełożone klasztorów. Przy kościele Hagia Sophia było stu
diakonów i czterdzieści diakonis14. Na Wschodzie, od końca VII w., diakonisami
często zostawały żony prezbiterów, gdy ci byli wybrani na biskupów15. 

Manuskrypt watykański z ok. 1100 r., pochodzący z tradycji grecko-bizantyj-
skiej, zawiera obrzęd święceń diakonisy16. Według niego, obrzęd miał miejsce po
zakończeniu anafory. Wtedy kandydatkę przyprowadzano przed biskupa. On od-
mawiał modlitwę: „Boża łaska, która zawsze leczy to, co jest chore, i zapewnia to,
czego brakuje, wybiera NN, aby została diakonisą. Módlmy się zatem, aby łaska

11 B. KULAZIŃSKA, Rola kobiety w organizacji Kościoła pierwotnego, w: M. MARCZEWSKI (red.),
Diakonat stały w Kościele współczesnym, Suwałki 1991, s. 102.

12 POLIKARP św., List do Kościoła w Filippi IV. 3, http://refleksje-ucznia-jezusa.bloog.pl/index.
html?id=5250052&title=Polikarpa-List-do-Kosciola-w-Filippi (10.12.2010). 

13 I.E. RAHMANI (red.), Testamentum Domini nostri Jesu Christi, Moguntiae 1899, s. 27, 47, 143;
za: H. PAPROCKI, Diakonisy — historia i współczesność, http://liturgia.cerkiew.pl/texty.php?id_n=40&
id=114 (10.03.2011).

14 Kościół był dedykowany Mądrości Bożej. Świątynia została wzniesiona w ciągu pięciu lat pod
kierunkiem Antemiosa z Tralles i Izydora z Miletu. Była poświęcona, w obecności cesarza Justyniana I,
w dniu 27 grudnia 537 r. Główna kopuła tej bizantyjskiej świątyni, o średnicy 33 m i z 40 oknami u podsta-
wy, przykrywała centralną część kościoła. W złoconym wnętrzu kopuły dominował krzyż. Hagia Sophia
nie służyła tylko do sprawowania liturgii. Pełniła także funkcję cesarskiego kościoła dworskiego. Dlatego
ta świątynia była bogato wyposażona i ozdobiona. Po zdobyciu Konstantynopola w 1453 r. kościół Hagia
Sophia przekształcono na meczet. Pozostał nim do 1934 r., kiedy Kemal Atatürk zorganizował tu muzeum;
zob. J. MAIER, Zachować i odnowić wiarę. Rozwinięte i późne średniowiecze, 1000–1499, w: Kronika
chrześcijaństwa, tł. E. Gola i in., Warszawa 1998, s. 204.

15 L. SZAFRAŃSKI, Diakonisa, „Novum” 9 (1979), z. 4–5, s. 170–192.
16 The Ordination of Women Deacons in the Byzantine/Greek Tradition, Vatican Manuscript, gr. 1872,

J. Morinus (tł.), w: Commentarius de Sacris Ecclesiae Ordinationibus, Kalverstraat, Antwerp 1695, s. 78–
81, www.womenpriests.org/deacons/deac_gr3.asp (04.02.2011).
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Ducha Świętego spoczęła na niej”. Kandydatka pochylała głowę, a biskup trzykrot-
nie kreślił znak krzyż na jej czole. Następnie, trzymając dłoń na jego głowie, modlił
się następująco:

Święty i wszechmogący Panie, poprzez narodzenie Twojego jednorodzonego Syna na-
szego Boga z Dziewicy według porządku ciała, uświęciłeś płeć kobiecą. Obdarzasz nie
tylko mężczyzn, ale także kobiety łaską i przyjściem Ducha Świętego. Prosimy, Panie,
spójrz na swoją służebnicę i przeznacz ją do zadania Twojego diakonatu i wlej w nią
bogaty i obfity dar Ducha Świętego. Zachowaj ją w prawowitej wierze i zachowaniu
bez zarzutu. Spraw, aby zawsze wykonywała swoją posługę [leitourgia] w prawowitej
wierze, zgodnie z tym, co podoba się Tobie. Bo Tobie przynależy wszelka chwała, cześć
i pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Po aklamacji Amen diakon odmawiał modlitwę wstawienniczą. Wyświęcanym
wdowom wręczano stułę, a profeskom w zakonach kartuskich — manipularz17.

Diakonisy nigdy nie miały prawa do otrzymania święceń prezbiteratu. Na Wscho-
dzie, zwłaszcza w Kościele prawosławnym, w XIV w. zanikła posługa diakonis.
Od dłuższego bowiem już czasu mniszki otrzymywały błogosławieństwo, które
pozwalało im wchodzić do prezbiterium. Dopiero na początku XX w. pojawiła się
tam idea przywrócenia tej instytucji18.

Na Zachodzie na przełomie V i VI w. był wprowadzany w życie, wydany w 325 r.
w Niecei, zakaz święcenia diakonis przez wkładanie rąk19. Odpowiednie postano-
wienia podjęli biskupi na I synodzie w Orange w 441 r. (kan. 26) i w Epaon w 571 r.
(kan. 21). Synod w Orange stanowił, że „diakonisy nie powinny być wyświęcane
w żadnym wypadku. Jeśli są już jakieś, niech pochylą głowy podczas błogosławień-
stwa dawanego ludowi”. Wprowadzanie w życie tych postanowień trwało jednak
dość długo. Jeszcze w 799 r. papież Leon III i król Karol Wielki wkraczali tryum-
falnie do Rzymu z diakonisami i szlachetnymi damami — cum diaconissis et nobi-
lissimis matronis. W epoce karolińskiej istniało Ordo ad diaconam faciendam i Or-
dinatio abatissae canonicam regulam profitentis. Diakonisami nazywano przełożone
klasztorów żeńskich. Jeszcze w XI w. o diakonisach pisali papieże: Benedykt VIII
(1012–1024), Jan XX (1024–1033) i Leon IX (1049–1054). Są to ostatnie wzmian-
ki o diakonisach chrześcijańskiego Zachodu20.

17 PAPROCKI, Diakonisy — historia i współczesność.
18 Tamże.
19 Sobór nicejski (325) postanowił, że diakonisy nie otrzymują nałożenia rąk. Należy je traktować

jako osoby świeckie. W kan. 19 określił wiek diakonis na co najmniej 60 lat (por. 1 Tm 5,9), zaś sobór chal-
cedoński (451) obniżył tę granicę do lat 40; K. SCHATZ, Sobory powszechne — punkty zwrotne w historii
Kościoła, tł. J. Zakrzewski, Kraków 2000, s. 29–30; J. LEWANDOWSKI, Pismo Święte a kapłaństwo kobiet,
http://biblia.wiara.pl/doc/423041.Pismo-Swiete-a-kaplanstwo-kobiet/2 (12.03.2011). 

20 BARANOWSKA, Zapomniane święcenia: diakonisy wczesnego Kościoła.
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2. Diakonat jako stały stopień hierarchiczny

Posługa diakona kształtowała się na przestrzeni pierwszych czterech wieków
historii Kościoła. Wtedy diakonat był oddzielnym urzędem. Diakon nie był świę-
cony dla kapłaństwa21. Był, obok biskupa i prezbiterów, członkiem hierarchii koś-
cielnej. Diakoni cieszyli się wielką powagą w swoich wspólnotach eklezjalnych.
Św. Ignacy Antiocheński zachęcał Smyrneńczyków, aby diakonów poważali nie-
mal jak przykazania Boże22. Natomiast w Liście do Filadelfian pouczał, że diakoni
zostali ustanowieni i utwierdzeni mocą Ducha Świętego z woli samego Jezusa
Chrystusa23. Autor Didache24 zaś domagał się od wiernych szacunku dla diakonów:
„nie gardźcie nimi, są oni bowiem godni waszego szacunku razem z prorokami
i nauczycielami”25.

O eklezjalnym wymiarze urzędu diakona świadczy Klemens Rzymski († 101).
Napisał on, że posługa diakona w Kościele pochodzi bezpośrednio od apostołów.
Była przedłużeniem ich misji apostolskiej na ziemi26. Diakoni służyli przy bisku-
pie. Byli do jego dyspozycji. Dzięki ich posłudze biskup mógł służyć Kościołowi,
troszcząc się przez nich zwłaszcza o chorych i najbiedniejszych. Z tego powodu
diakona nazywano „miłośnikiem sierot, ludzi pobożnych, opiekunem wdów, gor-
liwcem w sprawach duchowych, miłośnikiem dobra”. Diakon służąc biskupowi,
służył całemu Kościołowi. Ta współpraca biskupa i diakona była tak ścisła, że o dia-
konie mówiono, że jest „uchem biskupa, jego ustami, sercem i duszą”27.

Od czasów apostolskich diakoni spełniali funkcje i posługi o charakterze profe-
tycznym i liturgicznym. Św. Ignacy Antiocheński zapewniał, że funkcje diakońskie
są posługą samego Jezusa Chrystusa28. Spełniają je w Kościele lokalnym, ale na

21 Diacono e scelto da popolo. Solo il vescovo gli impone le mani, perché non è „ordinato” al sacer-
dozio, ma al servizio del vescovo, e non fa parte del consiglio del clero. Funzioni: servire la Chiesa, por-
tare i doni all’altare; PSEUDO-IPPOLITO, Tradizione apostolica (Collana di resti patristici 133), Roma –
Città Nuova 1996, nr 8; zob. SANT’IPPOLITO DI ROMA, Traditio apostolica, Münster 1989, nr 8.

22 IGNACY ANTIOCHEŃSKI św., List do Kościoła w Smyrnie VIII, 1-2, PA I, 280; Pierwsi świadkowie.
Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, tł. A. Świderkówna, w: Ojcowie żywi, t. VIII, Kraków 1988,
s. 173; zob. A. SELEJDAK, Zarys historyczny diakonatu stałego, Częstochowa 1998, s. 16.

23 IGNACY ANTIOCHEŃSKI św., List do Filadelfian, http://www.diocesidicapua.it/erasmo/Biblioteca
/Ignazio/lettera%20fidalfiesi_file/lettera_ai_cristiani_di_filadelfia.htm (30.12.2010). 

24 Jest to zbiór nakazów moralnych, modlitw, przepisów liturgicznych i zarządzeń organizacyjnych
pierwszych wspólnot chrześcijańskich, sporządzony przez anonimowego autora, prawdopodobnie w Syrii
zachodniej, w drugiej połowie I w.; F. DRĄCZKOWSKI, Patrologia, Pelplin – Lublin 1999, s. 28.

25 Didache 15, 1-2, PA I, 35, w: Ojcowie żywi, s. 50–51.
26 KLEMENS św., List do Kościoła w Koryncie XLIII. 1, XLIV. 2, w: Ojcowie żywi, s. 90.
27 Didascalia Apostolorum, Book II 44, 9: but let the deacon be the bishop’s ear, and eye, and mouth,

and heart, and soul, that the bishop may not be distracted with many cares, but with such only as are more
considerable, as Jethro did appoint for Moses, and his counsel was received, http://www.interfaith.org
/christianity/apocrypha/new-testament-apocrypha/10/2.php (12.02.2010).

28 Por. IGNACY ANTIOCHEŃSKI, List do Magnezjan 4, 1; za: PAWEŁ VI, Motu proprio Ad pascendum,
promulgujące przepisy dotyczące diakonatu (15.08.1972), http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?
idz=1&kat=06&txt=12.txt&nazw=AD%20Pascendum.
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rzecz Kościoła powszechnego. „Nie są bowiem usługującymi przy jedzeniu i piciu,
lecz sługami Kościoła Bożego”29. 

Bp Polikarp ze Smyrny wspomina, że diakon pełnił funkcje bardziej o charak-
terze religijnym niż społecznym. Jego posługę określało się jako diakonię, czyli
służbę. Oprócz służby biskupowi do zadań diakonów należała posługa liturgiczna,
katechetyczna, charytatywna oraz posługa pasterska względem wspólnoty, szcze-
gólnie pod nieobecność biskupa30. 

Diakoni byli szafarzami Komunii św.31 Św. Justyn († 167) opisując w swojej
Apologii celebrację Eucharystii, tłumaczy, że

gdy przełożony odprawił obrzęd eucharystyczny i gdy już cały lud dał odpowiedź rados-
ną, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdają każdemu z obecnych cząstkę eucharystycz-
nego chleba oraz wina i wody i roznoszą je do tych, co nie są obecni32.

Diakoni już w czasach apostolskich udzielali sakramentu chrztu świętego (Dz
8,38). W Kościele syryjskim mogli wygłaszać homilie podczas celebracji liturgicz-
nych33. O liturgicznej posłudze diakonów wspomina również Pseudo-Dionizy Areo-
pagita. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie wiernych do przyjęcia sakramentów
inicjacji chrześcijańskiej i udział w ich celebracji34.

Kościół określił kryteria, które winni spełniać kandydaci do urzędu diakona.
Nade wszystko powinni w swoim życiu kształtować postawę sługi na wzór Jezusa.
Mają być bezinteresowni, wiarygodni i odznaczać się łagodnością oraz życiowo
wypróbowani. Powinni to być ludzie cisi i spokojni35.

Św. Polikarp, biskup Kartaginy, domagał się od swoich diakonów, aby wys-
trzegali się obmowy, obłudy i zachłanności na pieniądze. Ponadto winni być czyś-
ci, gorliwi i pełni współczucia, ponieważ służą samemu Chrystusowi36. Święcenia
diakonatu mogli przyjąć ludzie wykształceni, jak urzędnicy państwowi i to wyższego

29 IGNACY ANTIOCHEŃSKI, List do Kościoła w Tralleis II: to please the deacons, who are [ministers]
of the mysteries of Christ Jesus; for they are not ministers of meat and drink, but servants of the Church
of God, http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.v.iv.ii.html (03.03.2010).

30 POLIKARP św., List do Kościoła w Filippi V, 2.
31 Z. JANCZEWSKI, Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i Kościołach

wschodnich, Warszawa 2004, s. 142; W. SCHENK, Rozwój hierarchii w Kościele, w: RBL 36 (1983), nr 4,
s. 291.

32 Apologia I 66, w: J. NAUMOWICZ (opr.), Pierwsi apologeci greccy: Kwadratus, Arystydes z Aten,
Aryston z Pelli, Justyn męczennik, Tacjan Syryjczyk, Milicjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii,
Heremiasz (Biblioteka Ojców Kościoła 24), Kraków 2004, s. 255–256; B. MOKRZYCKI, Droga chrześcijań-
skiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, s. 426–427; J. NAUMOWICZ, Wprowadzenie do Apologii Justyna
męczennika, apologetyka.katolik.net.pl/kontent/view/1002/01 (08.03.2009). 

33 K. KLAUZA, Diakon w Kościele syryjskim (III–IV w.), VoxP 9 (1989), z. 17, s. 677.
34 M. KORCZYŃSKI, Teologia kosmiczna w pismach Pseudo Dionizego Areopagity, Radom 1997,

s. 146–147.
35 Didache XV, 1.
36 POLIKARP św., List do Kościoła w Filippi, V, 2.
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stopnia. Wykluczeni byli żołnierze37. Diakonami nie mogli zostać neofici, ani ochrz-
czeni, którzy po raz drugi wstąpili w związek małżeński albo ożenili się z wdową38. 

Od synodu w hiszpańskiej Elwirze (300 r.) diakoni, podobnie jak prezbiterzy
i biskupi, mieli obowiązek zachowania celibatu39. Pozostanie w stanie bezżennym
było czytelnym znakiem przynależności niepodzielnym sercem do Chrystusa i naś-
ladowania Go jako czystego i dziewiczego Oblubieńca Kościoła. Dlatego diakon
nie mógł mieszkać z kobietą, z wyjątkiem rodzonej siostry lub niewiasty poświę-
conej Bogu40. Za nieposłuszeństwo tym postanowieniom synod przewidywał sank-
cje kanoniczne, aż do wykluczenia ze stanu duchownego41. 

Na przełomie IV i V w. urząd diakona w Kościele zachodnim zaczął tracić swoje
pierwotne znaczenie. Zanikł diakonat jako stały urząd w Kościele. Zmniejszyła się
atrakcyjność tej formy posługi pośród Ludu Bożego. Utrzymała się jeszcze funkcja
archidiakona, który wykonywał zasadniczo władzę administracyjną. Diakonat stał
się stopniem przejściowym, choć koniecznym, do przyjęcia święceń prezbiteratu42.

3. Urząd diakona w świetle liturgii święceń

Święcenia diakonatu może ważnie przyjąć tylko mężczyzna ochrzczony, wolny
od przeszkód kanonicznych43. Kandydat do diakonatu osobiście prosi biskupa lub
kompetentnego przełożonego o dopuszczenie do święceń. Czyni to własnoręcznie
podpisaną prośbą. Kandydat powinien mieć ukończone 23 lata44 i odznaczać się
m.in. nieskażoną wiarą, nienagannymi obyczajami, także zdrowiem fizycznym i psy-

37 M. MARCZEWSKI, Diakonat, Lublin 2000, s. 35.
38 M. GÓRSKI, Diakonat w starożytnym Kościele (III–IV w.), VoxP 9 (1989), z. 17, s. 710–713.
39 Decyzje synodu powtórzył papież św. Syrycjusz w liście do Himeriusa, biskupa Tarragony w Hisz-

panii, rozszerzając to prawo na cały Zachód (385). Potwierdzili je Innocenty I (401–417), Leon I Wielki
(† 446) i Grzegorz Wielki († 591). Z praktykowaniem celibatu, zwłaszcza w X w., zwanym „ciemnym
wiekiem”, było różnie. Od XI w. upowszechnienie celibatu było jednym z celów reformy kościelnej.
Kwestię tę podjęły synody w Pawii (1022) i Bourges (1031) oraz papież Leon IX (1049–1054) i papież
Grzegorz VII (1073–1085). Sobór Laterański II (1139) określił, że wyższe święcenia są przeszkodą do
zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Na przełomie XII i XIII w. uznano je za przeszkodę zrywającą.
Obowiązek zachowania celibatu przez duchownych Kościoła łacińskiego potwierdził Sobór Watykański II.
Natomiast na mocy dekretów cesarza Justyniana I († 565) i synodu w Trullo w 981 r. (In Trullo — pod
kopułą pałacu cesarskiego w Konstantynopolu) utrwalił się w Kościołach wschodnich zwyczaj, który
obowiązuje do dzisiaj, że wszyscy biskupi zachowują celibat, natomiast święceń prezbiteratu i diakonatu
udziela się mężczyznom żonatym; zob. K. KUCHARSKI, Kościół światłem świata. Nauka wiary i życia
chrześcijańskiego, Kraków 2006; Skąd wziął się celibat?, http:wwwopoka.org.pl/biblioteka/T/TS/kosciol_
swiatlem_05.html (24.02.2010).

40 Breviarum fidei, J.M. SZYMUSIAK, S. GŁOWA (opr.), Poznań – Warszawa – Lublin 1964, nr 532.
41 Tamże, nr 533.
42 PAWEŁ VI, Motu proprio Ad pascendum.
43 KPK 1041–1042.
44 KPK 1031.
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chicznym45. Przed przyjęciem święceń diakonatu powinien przyjąć posługi lektoratu
i akolitatu46 a w stosownym czasie odprawić przynajmniej pięciodniowe rekolek-
cje47. Święceń diakonatu udziela biskup48. On w liturgii święceń jest znakiem Chrys-
tusa Dobrego Pasterza, zatroskanego o Kościół.

Święcenia diakonatu mogą się odbyć w niedzielę lub święto, ale poza czasem
Triduum Paschalnego i Wielkiego Tygodnia. Wyklucza się też Środę Popielcową
i dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych49. Zasadniczo miejscem świę-
ceń jest kościół katedralny, ale można je sprawować w innym kościele, zwłaszcza
parafialnym, szczególnie, gdy jest to znaczny kościół albo jest kościołem parafial-
nym kandydata.

Kandydaci do święceń ubierają albę, jeśli potrzeba z paskiem, i humerał. Ich
przyjście do ołtarza odbywa się w uroczystej procesji. Na jej czele idą turyfera-
riusz i nawikulariusz, za nimi zaś kroczy krycyfer wśród ministrantów ze świeca-
mi, pozostali członkowie asysty liturgicznej oraz diakon niosący Ewangeliarz. Na
końcu procesji idzie biskup, któremu towarzyszy dwóch diakonów lub prezbite-
rów. W czasie procesji wykonuje się antyfonę na wejście lub inny śpiew stosowny
do obrzędów. 

Celebracja Mszy św. aż do zakończenia proklamacji Ewangelii przebiega wed-
ług ordo missae. Po odczytaniu Ewangelii następuje prezentacja biskupowi kandy-
datów do święceń. Diakon wzywa ich imiennie. Wyczytany stojąc przed biskupem,
mówi: „Jestem”. Po przedstawieniu wszystkich kandydatów upoważniony do tego
prezbiter lub odpowiedzialny za ich formację prosi biskupa o udzielenie święceń.
Proszący zapewnia go o należytym przygotowaniu kandydatów. Po tym zapewnieniu
biskup oznajmia zebranym: „Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela. Jezusa
Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu”. Kandydaci i wszys-
cy wierni wykonują aklamację: „Bogu niech będą dzięki”50.

Po obrzędzie przedstawienia kandydatów biskup wygłasza homilię. W niej wy-
jaśnia istotę posługi diakonów. Po zakończonej homilii kandydaci do święceń stają
przed biskupem i uczestniczą w dialogu z nim, oświadczając wobec zgromadzonego
ludu, że pragną podjąć w Kościele służbę diakońską oraz dobrowolnie przyjmują
wszystkie zobowiązania, jakie wynikają ze święceń. Zobowiązują się więc do gło-
szenia wiary słowem i własnym życiem, które pragną kształtować na podobieństwo
samego Chrystusa.

45 KPK 1029.
46 KPK 1035.
47 KPK 1039.
48 KKK 1576.
49 Pontyfikał rzymski. Święcenia biskupa, prezbiterów i diakonów (dalej: PR), Katowice 1999, s. 179.
50 PR 198.
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Kandydaci nieżonaci deklarują swą wolę życia w celibacie ze względu na kró-
lestwo Boże51. Posługa diakońska ze swej natury nie wymaga celibatu, ale on jej
sprzyja, czyniąc diakona bardziej upodobnionym do Chrystusa i dyspozycyjnym
w Kościele.

Kandydat do diakonatu zobowiązuje się do sprawowania liturgii godzin w in-
tencji Kościoła i całego świata (KL 84). Przyrzeka swojemu biskupowi cześć i po-
słuszeństwo. Czyni to klęcząc przed konsekratorem, włożywszy swoje ręce w jego
dłonie. Posługiwanie diakona diecezjalnego jest możliwe tylko w danym lokalnym
Kościele, którego pasterzem jest biskup. Po złożeniu przyrzeczenia czci i posłu-
szeństwa przez kandydata biskup wyraża życzenie: „Niech Bóg, który rozpoczął
w tobie dobre dzieło, sam go dokona”52.

Ostatnim z obrzędów przygotowujących do święceń jest modlitwa litanijna za
kandydatów do diakonatu. Po jej zakończeniu biskup prosi Boga w specjalnej
oracji o błogosławieństwo na czas sprawowania świętych obrzędów, a także dla
tych, którzy przez tę czynność otrzymają Ducha Świętego do wykonywania posługi
diakońskiej.

Istotny element święceń diakońskich stanowi gest nałożenia rąk i modlitwa
konsekracyjna. Biskup w milczeniu wkłada ręce na głowy klęczących kandydatów.
Ten gest oznacza przekazanie Ducha Świętego, także powołanie na urząd. Nałoże-
nie rąk stanowi centrum i kulminacyjny punkt liturgii święceń diakonatu. Jest to
widzialny znak niedostrzegalnej łaski i nadprzyrodzonej rzeczywistości, która jest
źródłem dynamizmu diakońskiej służby. Następnie biskup wygłasza modlitwę świę-
ceń, której istotną część stanowi epikleza. Brzmi ona tak: „Prosimy Cię, Panie, ześ-
lij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do
wiernego pełnienia dzieła posługi”53.

Obrzędy wyjaśniające tłumaczą treść święceń diakonatu za pomocą pewnych
czynności, gestów liturgicznych i formuł słownych. Jednym z nich jest przywdzianie
szat diakońskich. A stanowią je stuła przewieszona poprzecznie przez lewy bark
do prawego boku oraz dalmatyka54. Biskup przekazuje wyświęconym księgę Ewan-
gelii. Podając ją, mówi: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się
stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego
będziesz nauczać”55. Po zakończeniu tego obrzędu biskup przekazuje wyświęco-
nym diakonom pocałunek pokoju. Wypowiada przy tym życzenie: „Pokój z tobą”,
na które diakon odpowiada: „I z duchem twoim”. Podobnie czynią obecni diakoni.

51 W. ŚWIERZAWSKI, Nazwałem was przyjaciółmi moimi. Sakrament kapłaństwa i obrzęd profesji
zakonnej, Wrocław 1984, s. 126.

52 PR 201.
53 PR 140.
54 PR 208; zob. T. SINKA, Zarys liturgiki, Gośncikowo – Paradyż 1998, s. 326.
55 PR 210; A. GRUN, Kapłaństwo. Obrzęd święceń, tł. G. Sowinski, Kraków 2004, s. 47–49.
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Oznacza on przyjęcie wyświęconych braci do grona duchowieństwa na stopniu
diakonatu56. 

Po tym obrzędzie następuje liturgia eucharystyczna. Wyświęceni diakoni speł-
niają funkcje liturgiczne wynikające ze święceń57. Powinni otrzymać Komunię św.
pod obiema postaciami. Jest to pełny znak uczty eucharystycznej. Taka forma komu-
nijna jaśniej wyraża wola dopełnienia nowego i wiecznego przymierza we Krwi
Pana, przyjmując Jego postawę posłuszeństwa wobec woli Ojca (OWMR 281).
W razie potrzeby diakoni pomagają biskupowi w udzielaniu Komunii św. zgroma-
dzonym wiernym. Mszalną celebrację kończy uroczyste błogosławieństwo biskupa58.

Święcenia diakońskie, dokonujące się w ramach sakramentu święceń, wyciska-
ją niezatarte piętno, tzw. charakter duchowy. Uzdalniają do posługi słowa, ołtarza
i miłości. Święcenia nie mogą być powtórzone ani udzielone tylko na pewien
określony czas59. Łaska Ducha Świętego upodabnia diakona do Chrystusa Sługi.
Czyni go narzędziem w wypełnianiu Jego misji. Dzięki łasce święceń diakon nie
jest urzędnikiem wybranym lub nominowanym przez określoną wspólnotę. Jest
urzędowym przedstawicielem Chrystusa, który dał przykład służby. Dlatego dia-
kon ma się coraz bardziej upodabniać do Niego i pozwolić Mu uformować się na
gorliwego sługę w Jego Kościele (por. Flp 2,7). Tego wymaga natura diakońskiej
posługi. Diakonat ma charakter służebny60.

Diakon na mocy święceń zostaje włączony do stanu duchownego. Jest inkardy-
nowany, czyli włączony do konkretnej wspólnoty Kościoła lokalnego, diecezji,
wspólnoty zakonnej lub prałatury personalnej. W przypadku, gdy diakon dla słusz-
nej przyczyny pragnie służyć w innej diecezji niż ta, dla której został wyświęcony,
może zostać ekskardynowany. Jest to możliwe za zgodą ordynariusza swojej die-
cezji i tej, do której pragnie zostać włączony, inkardynowany61.

4. Diakonat stały

Próbę przywrócenia diakonatu stałego podjęto na Soborze Trydenckim. Wtedy
ojcowie soborowi nie zdecydowali się jednak na przywrócenie urzędu diakońskie-
go jako stałego stopnia hierarchicznego i stałej posługi w Kościele. Problem po-
wrócił na przełomie XIX i XX w.62 Powrót idei diakonatu stałego wiąże się z głęb-

56 PR 176; zob. M. KUNZLER, Liturgia Kościoła, tł. L. Balter, Poznań 1999, s. 478.
57 SINKA, Zarys liturgiki, s. 326.
58 PR 218.
59 KKK 1582.
60 EPISKOPAT POLSKI, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, Czę-

stochowa 2004, Wstęp 1.
61 Por. EPISKOPAT POLSKI, Dyrektorium o życiu i posłudze diakonów stałych (= DPŻDS), nr 3.
62 M. MARCZEWSKI, Modląc się położyli na nich ręce (Dz 6,5). Diakonat stały we współczesnym

Kościele rzymskokatolickim, „Ethos” 10 (1997), nr 2–3, s. 38–39.
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szym zrozumieniem diakonijno-misyjnego charakteru Kościoła. Wznowienie urzędu
diakona stałego wielu pasterzy Kościoła i teologów widziało jako szansę ożywienia
życia wiary w środowiskach, gdzie obecność kapłana była utrudniona czy wręcz
niemożliwa, np. w wojsku.

W latach trzydziestych XX w. zwłaszcza w Niemczech nastąpiła znacząca cha-
rytatywna aktywizacja parafii. Widocznym krokiem w tym kierunku było powsta-
nie w 1951 r. we Freiburgu pierwszego Koła Diakonackiego. Jego członkowie uwa-
żali, że przewodnim i fundamentalnym celem ruchu diakonackiego jest rozwijanie
i pogłębianie ducha braterskiej miłości i świadczenie jej wszystkim ludziom63. A na-
leżały do niego małżeństwa, których mężowie byli zaangażowani w działalność
charytatywną i pragnęli ją realizować jako stali diakoni. Podobne Koła powstawały
w innych miastach Niemiec, także w Austrii i we Francji, a od 1955 r. również w in-
nych krajach64. 

Do dyskusji na temat przywrócenia w Kościele diakonatu stałego włączył się
papież Pius XII. Ten temat podniósł 5 października 1957 r. podczas II Międzynaro-
dowego Kongresu Apostolstwa Świeckich, który odbył się w Rzymie. Stwierdził
wtedy, że w Kościele jest ciągle obecna myśl, ażeby przywrócić święcenia diako-
natu, które będą niezależne od święceń prezbiteratu. Ojciec Święty zaznaczył jed-
nak, że na wykonanie takiego kroku w tym momencie jest jeszcze za wcześnie65.

Wkrótce okazało się, że problem diakonatu stałego jest już dojrzały. Znalazł
się bowiem na liście zagadnień, którymi miał się zająć przygotowywany sobór. Pa-
pież Jan XXIII powołał 17 maja 1959 r. Komisję Przedprzygotowawczą, która spo-
rządziła katalog kwestii, jakie powinny być poruszone podczas jego obrad. Komisja
od 18 czerwca 1959 r. sondowała tę problematykę. Skierowała do biskupów i pra-
łatów dykasterii rzymskich, uniwersytetów katolickich i wyższych szkół teologicz-
nych prośbę o wskazanie zagadnień, jakie należałoby poruszyć na soborze. Wśród
2150 nadesłanych odpowiedzi w około 600 postulowano przywrócenie w Kościele
diakonatu stałego66.

Podczas trwania Vaticanum II soborowa komisja ds. sakramentów umieściła
problem diakonatu stałego w Kościele w schemacie De sacramento ordinis. W nim
diakon został umiejscowiony obok biskupów i prezbiterów w hierarchii ustanowio-
nej przez Chrystusa. Ten dokument poddano analizie podczas trzeciego posiedzenia
komisji centralnej, które miało miejsce w dniach 15–21 stycznia 1963 r. Następnie
kwestią przywrócenia i odnowy diakonatu zajęła się komisja teologiczna. Ona włą-
czyła ten temat do schematu De Ecclesia. 

63 A. BARDECKI, Kościół epoki dialogu, Kraków 1966, s. 158.
64 Tamże.
65 Tamże, s. 159.
66 M. MARCZEWSKI, Teologiczna refleksja nad urzędem i posługą diakona stałego, AK 130 (1998),

z. 2, s. 165.
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W czasie dyskusji o diakonacie stałym przeważały głosy pozytywne. Zgłaszano
też wątpliwości. Byli również przeciwnicy tego projektu. Dnia 29 października
1963 r. odbyło się głosowanie, które wskazało kierunek dalszych prac nad przywró-
ceniem diakonatu stałego. Na sesji generalnej głosowało 2120 ojców soborowych.
Swoją aprobatę wyraziło 1588 spośród nich, przeciw było 525 ojców, 4 zgłosiło
konieczność poprawek, a 3 głosy były nieważne. Schemat skierowano do dalszych
prac. W drugiej i trzeciej redakcji tego schematu wprowadzono liczne poprawki67. 

Ostatecznie możliwość przywrócenia w przyszłości diakonatu jako „właściwego
i trwałego stopnia hierarchicznego” zapisano w Konstytucji dogmatycznej o Koś-
ciele (nr 29)68. Przywrócenie stałego diakonatu, tak uważał sobór, odciąży prezbi-
terów w ich posłudze i w sprawach, które nie wymagają święceń prezbiteratu, a ze
swej natury należą do kapłaństwa powszechnego i mogą być zrealizowane jego
mocą. Do ich zadań, o czym ostatecznie zadecyduje kompetentna władza, należy

uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie
i błogosławienie w imieniu Kościoła związków małżeńskich, udzielanie Wiatyku umie-
rającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i zachęcanie ludu, przewodnicze-
nie nabożeństwu i modlitwie wiernych, udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie
obrzędom żałobnym i pogrzebowym (KK 29).

Na diakonów mogą być wyświęcani zarówno mężczyźni żonaci, jak też pragnący
żyć w celibacie. Zadaniem diakona jest budowanie Kościoła przez służbę bliźnim
na wzór Chrystusa – Sługi. Diakon żonaty ma żywe doświadczenie Kościoła jako
Kościoła domowego. Ten Kościół jest dla niego podstawowym doświadczeniem
wspólnoty eklezjalnej. To doświadczenie ma decydujące znaczenie dla jego życia
duchowego. On ma służyć Kościołowi, żyjąc w małżeństwie i rodzinie69.

Diakon żonaty swą posługę eklezjalną realizuje najpierw wobec rodzinnej wspól-
noty, zatem wobec swojej żony i dzieci. Tę diakonię, wynikającą z sakramentu świę-
ceń, rozpoczął już przez sakrament małżeństwa. Teraz jako diakon będzie ją reali-
zował, mając ciągle na uwadze przestrogę i jednocześnie zachętę św. Pawła. „Jeśli
ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakże się będzie troszczył
o Kościół Boży?” (1 Tm 3,5). Diakon żonaty część swojego czasu poświęca kon-
kretnej wspólnocie parafialnej, w której posługuje duszpastersko. Taka sytuacja nie
jest jednak kryzysogenna, ponieważ żona musi wyrazić zgodę na święcenia i dia-
końską posługę męża. Dlatego harmonijne wzrastanie diakona wraz z żoną w ofiar-
nej i bezinteresownej miłości staje się elementem cementującym Kościół domowy.
Jest też pomocą w budowaniu eklezjalnej wspólnoty pośród ludzi spoza własnej
naturalnej rodziny70.

67 Tamże, s. 168–169.
68 Zob. R. SELEJDAK, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, posoborowego

Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych „Rationes institutionis diaconorum permanentium”,
Warszawa 2010.

69 M. MARCZEWSKI, Duchowość diakona stałego, RTK 31 (1984), z. 6, s. 103–104.
70 DPŻDS 61.
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Trudnym momentem w życiu żonatego diakona jest śmierć małżonki. Jest to
wymagająca próba wiary i ufności Bogu. Po ludzku tym przeżyciom towarzyszy
smutek, ale mocniejsza ma okazać się nadzieja, że przez śmierć współmałżonka
jest już pełniej uczestniczką paschy Chrystusa. To doświadczenie stanie się „kry-
zysem” ku duchowemu wzrostowi, jeśli diakon żonaty swoje przewodniczenie ob-
rzędom żałobnym i pogrzebowym potrafił przeżywać w duchu wiary i z nadzieją
życia wiecznego dla tych, którzy umierają w Panu. Śmierć współmałżonki może
jeszcze bardziej uwrażliwić go na smutek innych ludzi, którzy przeżywają śmierć
swoich bliskich. Będzie to także czas wewnętrznego oczyszczenia i wzrastania w mi-
łosierdziu poprzez pokorną służbę bliskim oraz innym członkom Kościoła71.

Celibat diakona jest darem Boga. Czystość diakona przeżywana w tej formie
ukazuje pełny wymiar i znaczenie ludzkiej płciowości. Ta bowiem nie ogranicza
się, ani nie wyczerpuje w fizycznym ojcostwie. Celibat ukazuje ją jako przejaw
ofiarnej miłości, realizowanej nie wobec współmałżonki, ale w postaci ojcostwa
duchowego wobec każdej osoby. Diakon decydując się na bezżenność, zatem re-
zygnując z małżeństwa, nie deprecjonuje go, ale chce niepodzielnym sercem oddać
się Chrystusowi na służbę w Jego Kościele72. W celibacie żył sam Zbawiciel. On
też wskazał, że dla wielu Jego wyznawców źródłem i celem życia w stanie bezżen-
nym jest miłość do królestwa niebieskiego (Mt 19,12). 

Charyzmat celibatu przyjmowany i przeżywany przez diakona upodabnia go do
wcielonego Syna Bożego. Umiłowanie Boga i służba bliźnim w stanie bezżennym
są pomocą do duchowego rozwoju diakona. Wspomagają i dynamizują jego dąże-
nie do świętości przez praktykowanie ofiarnej miłości wobec różnych ludzi, także
nieżyczliwych, czy wprost nieprzyjaciół. Życie w celibacie jest miłosnym odda-
niem się Chrystusowi ze względu na dobro Kościoła. Tak diakon może swobodnie
i niepodzielnym sercem służyć Bogu i ludziom73. Dzięki temu staje się ochoczym
sługą wobec każdego człowieka. Rezygnując z fizycznego rodzicielstwa, realizuje
ojcostwo duchowe. Wierni powierzeni jego trosce są jego dziećmi wg ducha. Wybór
życia w stanie bezżennym nie jest formą wycofania się ani ucieczki od problemów
życiowych. Jest przejawem odpowiedzialnego zaangażowania się w sprawy ludzi
i to na sposób wskazany przez samego Jezusa. A Jego czystość i otwartość na dru-
giego człowieka budziły autentyczne zaufanie. Pozwalały zbliżać się do tych, od
których inni się odwracali74.

Celibat jest także profetycznym znakiem czasu i zapowiedzią tej rzeczywistoś-
ci, kiedy wszyscy ludzie żyjący miłością zostaną zjednoczeni w Chrystusie przez
Ducha Świętego i będą żyli tylko dla chwały Boga Ojca75. Każdy diakon, który

71 DPŻDS 62.
72 JAN PAWEŁ II, Adhortacja Pastores dabo vobis, Wrocław 1992, nr 29.
73 DPŻDS 60.
74 RYCHLICKI, Urząd diakona, s. 44–47.
75 R. JASIAK, Celibat, w: M. CHMIELEWSKI (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin – Kraków

2002, s. 110–111.
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dobrowolnie zobowiązuje się do życia w celibacie, uczy się od Chrystusa–Sługi
trudnej sztuki życia w czystości. Nawiązywanie i budowanie więzów przepełnio-
nych autentyczną braterską miłością oraz poszanowaniem godności ludzkiej staje
się, podobnie jak dla Jezusa, jedną z ważniejszych trosk w posłudze diakonalnej76.

5. Zakończenie

W Polsce formacją stałych diakonów zajmuje się Ośrodek Formacji Diakonów
Stałych w Przysieku k. Torunia. Został on powołany dekretem biskupa toruńskiego
z dnia 6 stycznia 2005 r. Ośrodek, za zgodą własnych biskupów, kształcił kandyda-
tów z całej Polski. W maju 2011 r. na konferencji zorganizowanej przez Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zapowiedziano uruchomienie na tym Wy-
dziale formacji i kształcenia teologicznego dla kandydatów diecezji opolskiej. Op-
rócz Opola droga do diakonatu stałego została otwarta również w Szczecinie. W dniu
27 listopada 2011 r. decyzją metropolity szczecińsko-kamieńskiego, abpa Andrzeja
Dzięgi, został powołany diecezjalny ośrodek formacji dla diakonów stałych. Jego
dyrektorem został ks. dr Piotr Gałas, specjalizujący się w teologii duchowości, dy-
rektor Domu Rekolekcyjnego św. Józefa na Golęcinie77.

Kandydat na diakona powinien mieć solidną formację intelektualną, czyli ukoń-
czone studia teologiczne78. Ci, którzy ich nie ukończyli, odbywają co najmniej trzy-
letnie studia, podczas których zdobędą odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Po studiach uczestniczą w comiesięcznych 3-dniowych spotkaniach o charakterze
formacyjno-pastoralnym. Kandydaci poznają m.in. obrzędy liturgiczne oraz prob-
lemy i troski wspólnot parafialnych. W roku poprzedzającym święcenia odbywają
praktyki w parafiach, gdzie pełnią posługi lektora i akolity. 

Pierwszy diakon stały w Polsce został wyświęcony 6 czerwca 2008 r.79 Biskup
toruński, Andrzej Suski, wyświęcił wtedy Tomasza Chmielewskiego. Pierwszy

76 W. RZESZOWSKI, Celibat — dar i zadanie, „Pastores” 5 (1999), s. 141–142.
77 Nowy ośrodek formacji diakonów stałych, http://www.diakonat.pl/index.php?Module=Diakonat_

News&PageName=Show&ID=296 (12.01.2012).
78 Dnia 18 maja 2011 r. na Wydziale Teologicznym UO odbyło się sympozjum pt. „Diakonat stały

w służbie Kościoła lokalnego” przy współudziale przewodniczącego Komisji Liturgicznej Episkopatu
Polski, ks. bpa Stefana Cichego. Ks. prof. H.J. Sobeczko zaprezentował modele formacyjne proponowane
przy wprowadzeniu stałego diakonatu w diecezji opolskiej. Kandydaci na diakonów stałych powinni
odbyć pogłębioną formację ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną. Zasadniczo formacja jest przewi-
dziana na 5 lat. Tą ścieżką mają iść ci, którzy nie mają studiów z teologii. Dla innych będzie to okres od
1,5 do 2 lat. Będą to odpłatne studia niestacjonarne. A przyjęcie na studia w diecezji zależeć będzie od
decyzji proboszcza i aprobaty biskupa. Program formacyjny przewiduje także spotkania, dni skupienia
i rekolekcje dla żon i dzieci kandydatów do diakonatu; zob. Diakonat stały w służbie Kościoła lokalnego,
http://diakonat.pl/index.php?Module=Diakonat_News&PageName=Show&ID=283 (20.05.2011).

79 Zob. Diakoni stali są potrzebni, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x33579/diakoni-stali-sa-
potrzebni/ (19.02.2011).
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diakon stały Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce był żonaty z Izą i był ojcem
córki Zofii80. Dwa dni później na diakona stałego został wyświęcony 44-letni Zbig-
niew Machnikowski, teolog z wykształcenia. Był żonaty i ojcem dwójki dzieci.
Został wyświęcony dla diecezji pelplińskiej81. Natomiast 9 sierpnia 2009 r. w para-
fii Marii Magdaleny w Magdalence abp Kazimierz Nycz wyświęcił na diakona
dziennikarza telewizyjnego, Bogdana Sadowskiego. Miał 53 lata. Był żonaty z Krys-
tyną i ojcem dwóch dorosłych synów. Przez święcenia został on włączony do hie-
rarchii Kościoła archidiecezji warszawskiej82. 

Pierwszy stały diakon w diecezji ełckiej został wyświęcony w niedzielę 20 grud-
nia 2009 r. Biskup ełcki, Jerzy Mazur, udzielił święceń diakonatu Stanisławowi
Dziemianowi. Uroczystość miała miejsce w konkatedrze św. Aleksandra w Suwał-
kach, rodzinnym mieście diakona. Stanisław Dziemian studia teologiczne oraz for-
mację według wskazań Konferencji Episkopatu Polski odbył w Ośrodku Formacji
Diakonów Stałych w Przysieku k. Torunia. Był żonaty od 22 lat i ojcem córek, Olgi
i Kamili83. Natomiast 19 grudnia 2010 r. święcenia diakońskie z rąk biskupa toruń-
skiego Andrzeja Suskiego przyjął  Mariusz Malinowski. Wąbrzeźnianin był piątym
stałym diakonem w Polsce. Święcenia miały miejsce w parafii pw. św. ap.  Szymona
i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie. Dnia 5 listopada 2011 r. biskup toruński Andrzej
Suski udzielił święceń diakonatu prof. dr. hab. Waldemarowi Rozynkowskiemu.

W Polsce swą posługę pełni 10 diakonów — 6 diakonów stałych w Kościele
rzymskokatolickim obrządku łacińskiego oraz 4 diaconi ad sacerdotium non desti-
nati, tj. diakonów „nie przeznaczonych do kapłaństwa”, w Kościele greckokatolic-
kim obrządku bizantyjskiego. Jest jeszcze pięciu diakonów przynależących do zgro-
madzeń zakonnych84. Na świecie diakonów stałych jest ok. 37 tys.85

80 Zob. Wywiad: Ksiądz diakon, jego żona i jego dzieci, http://wyborcza.pl/1,76842,5264748,Ksiądz_
diakon__ jego_zona_i_jego_dzieci.html (11.09.2009).

81 Diakonat stały w Polsce — historia i stan aktualny, http://diakonat.pl/index.php?Page=StaticActual
(03.02.2011).

82 R. ŁĄCZNY, Warszawa: święcenia trzeciego diakona stałego w Polsce, http://www.oecumene.radio
vaticana.org/POL/Articolo.asp?c=308479 (11.09.2009).

83 J. SIKORA, Pierwszy diakon stały w diecezji ełckiej, http://www.diakonat.pl/index.php?Module=
Diakonat_News&PageName=Show&ID=245 (20.05.2010).

84 Diakonat — serwis informacyjny, http://www.diakonat.pl/index.php?Page=StaticActual (12.01.2012).
85 Diakoni stali są potrzebni.
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FORMACJA DIAKONÓW STAŁYCH

NA PRZYKŁADZIE WSKAZAŃ I WYTYCZNYCH

KONFERENCJI EPISKOPATÓW WŁOCH I NIEMIEC

Spełnianie funkcji diakona stałego w Kościele katolickim, podobnie jak ma to
miejsce w przypadku posługi kapłańskiej czy realizacji charyzmatu przez osoby
konsekrowane w konkretnych instytutach życia konsekrowanego, z racji powagi
zadania będącej realizacją swoistego powołania Bożego, domaga się konkretnego
przygotowania i formacji zarazem. Z racji rozpowszechniania się w Kościele kato-
lickim po Soborze Watykańskim II posługi diakona stałego istniała potrzeba wy-
dania przez Stolicę Apostolską dokumentów poświęconych formacji do spełniania
tego powołania. Dwie Watykańskie Kongregacje: ds. Duchowieństwa i Wychowa-
nia Katolickiego wspólnym wysiłkiem wydały 22 lutego 1998 r. dwa dokumenty
w całości poświęcone formacji i posłudze diakona stałego: Ratio fundamentalis in-

stitutionis diaconorum permanentium („Podstawowe normy formacji diakonów sta-
łych”) oraz Directorium pro ministerio et vita diaconorum penmanentium („Dyrek-
torium o posłudze i życiu diakonów stałych”). Długo oczekiwane dokumenty zostały
przetłumaczone przez konferencje episkopatów na języki narodowe. Tak było rów-
nież w przypadku Włoch i Niemiec. Konsekwencją studium wspomnianych doku-
mentów była ich recepcja. Pierwszym krokiem było przygotowanie i wydanie do-
kumentów poświęconych formacji i posługi diakonów uwzględniających sytuacje
poszczególnych krajów. Konferencja Episkopatu Włoch dnia 1 czerwca 1993 r. wy-
dała dokument: I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia („Diakoni stali w Koś-
ciele we Włoszech” — tłumaczenie własne), natomiast Konferencja Episkopatu
Niemiec opublikowała dokument pod tytułem: Rahmenordnung für Ständige Dia-

kone in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland („Przepisy ramowe dla
diakonów stałych w Republice Federalnej Niemiec” — tłumaczenie własne) rok póź-
niej — 24 lutego 1994 r. Oba wymienione dokumenty zawierają w swej strukturze
m.in. następujące zagadnienia: teologiczne uzasadnienie funkcji diakona w Kościele
katolickim, rozeznawanie powołania, formacja, wytyczne i normy prawne, prawa
i obowiązki oraz wyszczególnienie konkretnych sektorów posługi duszpasterskich1.

1 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANO, I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia, Milano 2005,
s. 40; por. DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Rahmenordnung für ständige Diakone in den Bistümern der

Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1994, s. 3–4.



56 KS. RADOSŁAW BŁASZCZYK SDB

W niniejszym opracowaniu ograniczymy się tylko i wyłącznie do dokonania
analizy porównawczej zagadnienia formacji. Konferencje Episkopatów Włoch i Nie-
miec identycznie określają długość czasu potrzebną do przygotowania kandydatów
do spełniania w Kościele funkcji diakona stałego — jest to okres trzech lat2.

Całkowitą odpowiedzialność za proces formacji spoczywa na biskupie, który
ostatecznie decyduje o przydatności kandydata do przyjęcia święceń diakonatu.
Nie byłoby to możliwe bez osobistych kontaktów, z tego powodu jest on zobowią-
zany do przeprowadzania z nimi od czasu do czasu rozmowy. Kolejnym bardzo is-
totnym wkładem ordynariusza miejsca w formację diakona stałego jest powołanie
kompetentnej osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację procesu formacji.
O tym wspominają oba omawiane przez nas dokumenty. Wybór ten przekłada się
na efektywność późniejszej posługi diakońskiej w diecezji, co nie jest bez znacze-
nia. Osoba, której powierza się tak istotną odpowiedzialność, powinna odznaczać
się szczególnie pogłębionym doświadczeniem pastoralnym wraz z dobrymi umie-
jętnościami dydaktycznymi. Jej zadaniem jest przede wszystkim zaangażowanie
w proces rozeznawania powołania, kontakt z przełożonymi wspólnot lokalnych
i rodzinami żonatych kandydatów3. 

Niemiecki dokument w odróżnieniu od włoskiego wspomina o konieczności
powołania innego kapłana lub diakona do spełniania funkcji tzw. dyrygenta. Je-
go zadaniem byłoby towarzyszenie kandydatowi do przyjęcia święceń diakonatu,
wspieranie go w kwestiach wiary i życia, wyjaśnianie istoty i przeżywania swojego
powołania4. 

Godnym zauważenia jest fakt, iż włoski dokument natomiast zachęca, aby wspo-
mniane osoby odpowiedzialne w sąsiednich diecezjach podejmowały współpracę
ze sobą5, co w znacznym stopniu może ubogacić i polepszyć jakość przebiegu pro-
cesu formacyjnego. 

Konferencje Episkopatów Włoch i Niemiec w dopowiedzi na wskazania Stolicy
Apostolskiej zawarte w Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanen-

tium oraz Directorium pro ministerio et vita diaconorum penmanentium, mówiąc
o formacji zakorzeniają ją generalnie w trzech zasadniczych wymiarach: duchowym,
teologicznym i pastoralnym. Jak dość precyzyjnie zauważa niemiecki dokument:
one wzajemnie muszą się przenikać i uzupełniać, gdyż proces formacji jest proce-
sem integralnym6. 

Włoski dokument poświęcony formacji diakonów stałych w swojej przejrzystej
strukturze wymienia każdy z trzech wyżej wymienionych wymiarów formacyjnych

2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANO, I diaconi, 24 (s. 21); por. DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ,
Rahmenordnung, T I, 4.3.1 (s. 18). 

3 Tamże, 23 (s. 20).
4 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Rahmenordnung, T I, 4 (s. 12–13).
5 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANO, I diaconi, T I, 24 (s. 20).
6 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Rahmenordnung, T I, 4.3 (s. 15).
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i bardzo precyzyjnie go tłumaczy i wyjaśnia. Według niego formacja duchowa wy-
mieniona w pierwszej kolejności posiada swój fundament w osobie Jezusa Chrys-
tusa, którego należy naśladować jako tego, który jest sługą wszystkich. Dokument
powołując się na dekret Soboru Watykańskiego II Optatam totius, poświęcony for-
macji kapłańskiej, ukazuje pole pracy wewnętrznej kandydatów do diakonatu sta-
łego. Powinni oni rozwijać i pielęgnować te cnoty, które są wysoko cenione przez
ludzi. Należą do nich m.in.: szczerość myśli, kierowanie się sprawiedliwością, ży-
czliwością i miłością7. 

Wymiar duchowy wyraża się w dowartościowaniu Eucharystii, która będąc nie-
zbadaną tajemnicą, stanie się centrum ich życia oraz źródłem wszelkiej łaski do speł-
niania w Kościele posługi diakońskiej. Kolejnym ważnym elementem formacji du-
chowej jest kontakt ze słowem Bożym. Według Konferencji Episkopatu Włoch
jest on:

l’alimento costante della loro vita spirituale. La conoscenza della sacra Scrittura andrà
approfondendosi non solo attraverso lo studio accurato e amoroso, ma anche attraverso
l’esercizio della «lectio divina» e ogni servizio reso alla Parola. Prendano ispirazione
dal monito della liturgia: «Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato l’annun-
ziatore: credi sempre a ciò che proclami, insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni»
(CEI, Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, «Riti esplicativi: consegna
del libro dei Vangeli», nr 189)8.

Kolejnymi istotnymi elementami formacji duchowej są: codzienna liturgia go-
dzin, sakrament pokuty, kierownictwo duchowe, nabożeństwo do Najświętszej Maryi
Panny oraz duchowy postęp beneficjentów formacji9.

Niemiecki dokument omawiając Diakonatskreise, wymienia kilka celów, istot-
nych dla formacji duchowej. Zalicza do nich: wprowadzenia do życia duchowego,
wymiana doświadczeń, pomoc kandydatowi w formacji10. Formacja duchowa jest
w tym opracowaniu zamiennie określana synonimem formacji religijnej, do której
zalicza podobne elementy, jak w dokumencie włoskim: częstą Eucharystię, syste-
matyczny osobisty kontakt z Pismem Świętym, regularne korzystanie z sakramentu
pokuty i pojednania, gotowość do codziennej modlitwy, zwłaszcza modlitwy Koś-
cioła (jutrzni i obowiązkowo nieszporów). 

Reasumując: formacja duchowa według omawianego dokumentu przekłada się
na aktywne uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła katolickiego11.

7 DFK 11.
8 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANO, I diaconi, 26 (s. 22): pokarmem dla życia duchowego. Zna-

jomość Pisma Świętego nie tylko powinien pogłębić przez staranne studiowanie, ale także przez praktykę
lectio divina i każdą posługę sprawowaną na rzecz słowa Bożego. Ponadto powinien wzorować się w for-
macji nad liturgicznym upomnieniem: Przyjmij Ewangelię Chrystusa, którego jesteś zwiastunem, zawsze
wierz w to, co głosisz, ucz, w co wierzysz i praktykuj to, czego nauczasz (tłumaczenie własne).

9 Tamże, 26 (s. 22).
10 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Rahmenordnung, T I, 4.1.3 (s. 14).
11 Tamże, T I, 3.1 (s. 11–14).
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W przypadku formacji duchowej kandydatów do diakonatu stałego należy uw-
zględnić ich stan cywilny. W przypadku żonatych kandydatów trzeba zwrócić uwa-
gę na znaczący wpływ dobrze przeżywanej duchowości małżeńskiej, uznawanej
komunią jako znak działania trzeciej Osoby boskiej, zaś w przypadku diakonów
wybierających drogę życia w celibacie należy brać pod uwagę ukazywanie im tej
formy poświęcenia się Bogu i Kościołowi12. Jest to bardzo cenna wskazówka, któ-
rą należy brać pod uwagę opracowując i realizując proces formacji diakonów. 

Kolejnym zakresem formacji diakona stałego w Kościele katolickim jest wy-
miar teologiczny. Dokument przygotowany przez Konferencję Episkopatu Włoch
stwierdza, że szkolenie teologiczne powinno zapewnić przyszłym diakonom stałym
pogłębienie znajomości katolickiej doktryny katolickiej. Taka wiedza, połączona
z głębokim życiem duchowym (życiem w zażyłości ze słowem Bożym), może zagwa-
rantować gorliwość w głoszeniu Ewangelii opartą na całkowitej wierności Magisterium
Kościoła katolickiego. Z tego powodu niewskazany jest pośpiech i powierzchowne
przygotowanie, ale przeciwnie: solidność, najwyższa jakość i bezkonkurencyjna
kompetencja13. Autorzy wymieniają konkretne przedmioty, które nie powinny zos-
tać pominięte w teologicznej formacji przyszłych diakonów: Pismo Święte, teolo-
gia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, historia Kościoła, pra-
wo kanoniczne, liturgika, teologia duchowości, teologia pastoralna oraz katolicka
nauka społeczna Kościoła14. Ponadto formacja intelektualna powinna przebiegać
pod nadzorem głównego odpowiedzialnego za jej integralny przebieg — ordyna-
riusza miejsca — i być zakończona egzaminem15.

Niemiecki dokument zauważa, że wymiar teologiczny, podobnie jak pozostałe
paralelne wymiary, składa się z dwóch etapów: przed przyjęciem święceń i po ich
otrzymaniu. Formacja teologiczna winna dokonywać się na specjalistycznych uczel-
niach (uniwersytety, kolegia, seminaria) i winna obejmować swoim zakresem szko-
lenie na poziomie podstawowym i zaawansowanym16. Omawiany w tym momencie
dokument nie wymienia poszczególnych przedmiotów, które powinny wchodzić
w skład merytoryczno-teologicznego przygotowania przyszłych diakonów stałych.
W wielu miejscach natomiast sugeruje, że formacja teologiczna powinna iść w pa-
rze z formacją pastoralną. Koncentruje się na wskazówkach typowo technicznych,
związanych z przeprowadzeniem formacji teologicznej w poszczególnych diecez-
jach. Spotkania formacyjne powinny odbywać się w sposób pulsacyjny raz w mie-
siącu w kręgach nieprzekraczających 15 osób. Podział terytorialny kręgów należy

12 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANO, I diaconi, 27 (s. 22–23).
13 Tamże, 29 (s. 25).
14 Tamże, 31 (s. 24).
15 Tamże, 32 (s. 25).
16 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Rahmenordnung, T I, 4.3.1 (s. 11–14).
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do kompetencji osoby odpowiedzialnej z ramienia biskupa do organizacji tego ro-
dzaju przedsięwzięcia17.

Ponadto godnym zauważenia jest fakt, iż dokument wspomina o przygotowaniu
teologicznym i liturgicznym przyszłych diakonów bezpośrednio przed przyjęciem
święceń. Ta dość ważna inicjatywa wpisuje się w formację teologiczną18.

Trzecim zakresem formacji przyszłych diakonów stałych jest wymiar pastoral-
ny. Dokument wypracowany przez Konferencję Episkopatu Włoch określa ją jako
miejsce wypracowania zasad, metod i praktycznych zdolności niezbędnych do speł-
niania w Kościele posługi diakońskiej. Szkolenia pastoralne powinny swym zakre-
sem obejmować opracowywanie i przygotowywanie pewnych działań duszpaster-
skich, uwzględniać praktyczne ich zastosowanie i pewnego rodzaju weryfikację
i ocenę umiejętności pastoralnych kandydata do przyjęcia święceń diakonatu. De-
legat biskupa odpowiedzialny za formację pastoralną powinien zatroszczyć się o do-
wartościowanie na tym etapie formacji: sakramentów, ksiąg liturgicznych, przygo-
towania homilii oraz animacji zespołów i wspólnoty19.

Dokument niemiecki natomiast wypowiadając się na temat formacji pastoralnej,
w wielu miejscach zwraca uwagę na konieczność odbywania praktyki, która może
zapewnić rozwój umiejętności pastoralnych u kandydatów do przyjęcia święceń
diakonatu20. Autorzy kładą duży nacisk na potrzebę intensywnego przygotowania ho-
miletycznego21, co w przypadku powołania diakońskiego jest całkowicie zrozumiałe.

Godnym zauważenia jest fakt, iż dokument Konferencji Episkopatu Niemiec
z racji specyfiki charyzmatu diakońskiego obok wymiaru duchowego, pastoralnego
i teologicznego w kilku miejscach wymienia dodatkowy wymiar formacji ludzkiej22.
W dokumencie włoskim nie znajdziemy takiego werbalnego zapisu, co nie oznacza,
że on nie jest brany pod uwagę.

Proces formacji nie kończy się z momentem przyjęcia święceń diakonatu. Za-
myka on jedynie okres wstępnego czasu wieloaspektowego przygotowania, nazywa-
nego okresem formacji początkowej, a rozpoczyna okres formacji permanentnej23.

Oba omawiane dokumenty zwracają uwagę na potrzebę formacji ciągłej. Włoski
dokument stwierdza, że troska i zaangażowanie diakona stałego w formację perma-
nentną jest znakiem konsekwentnej odpowiedzi na dar powołania. Ona zapewnia

17 Tamże, T I, 4.1.2 (s. 14).
18 Tamże, T I, 4.2.5 (s. 15).
19 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANO, I diaconi, 36 (s. 25–26).
20 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Rahmenordnung, T I, 4.3 (s. 15); T I, 4.3.1 (s. 16); T I, 4.4

(s. 16).
21 Tamże, T I, 4.3.1 (s. 16).
22 Tamże, T I, 4.3 (s. 15).
23 P. GOYRET, Powołani konsekrowani posłani sakrament kapłaństwa, s. 216–217.
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wzrost duchowy, teologiczny i pastoralny, który przekłada się na owocność przysz-
łej sakramentalnej posługi24. 

Dokument opracowany przez Konferencję Episkopatu Niemiec tak wypowiada
się na temat potrzeby formacji permanentnej: Der Ständige Diakon ist zu spirituel-

ler Vertiefung und beruflicher Fortbildung verpplichtet25.

W dalszej kolejności autorzy opierając się m.in. na Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego, podają szczegółowo wytyczne wpisane w formację permanentną: uczestnic-
two w rekolekcjach i dniach skupienia oraz w spotkaniach formacji ciągłej zgodnie
z przepisami diecezjalnymi26.

Podsumowując należy zauważyć, że porównywane wypowiedzi dwóch euro-
pejskich episkopatów dotykają tego samego zagadnienia, ale ujmują go na różny
sposób: generalnie pod względem metody i kładzenia akcentów na pewne elementy
związane z formacją diakonów stałych. Porównując oba dokumenty ma się wraże-
nie, że one wzajemnie się uzupełniają. Być może niniejsza publikacja stanie się za-
chętą do powstania nowych analiz wytycznych i norm opracowanych i wydanych
przez konferencje innych episkopatów, niekoniecznie europejskich.

24 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANO, I diaconi, 51 (s. 33).
25 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Rahmenordnung, T II, 1 § 16 (1) (s. 25): diakon stały jest zobo-

wiązany do rozwoju duchowego i pogłębienia zawodowego (co należałoby interpretować w polskim ro-
zumieniu jako: duszpastersko-pastoralnego) — tł. własne.

26 Tamże, T II, 1 § 16 (2) (s. 25), s. 25.
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CZYM JEST DUSZPASTERSTWO?

Odpowiedzi na to pytanie można udzielić wtedy, kiedy proces refleksji nad tą
rzeczywistością życia Kościoła wprowadzimy na teren „teologii” duszpasterstwa1.
Należy też zdawać sobie sprawę z tego, że już sam termin „duszpasterstwo” nale-
żałoby uznać za nieodpowiedni, a to z racji na jednostronne podkreślenie jego wy-
miaru duchowego („dusz”-pasterstwo), konotacje dualistyczno-gnostyczne (rozbi-
cie jedności ciała i duszy, z jednostronnym podkreśleniem aspektu duchowego,
a domyślnym odrzuceniem wymiaru cielesnego człowieka) lub funkcjonalne (dusz-
„pasterstwo”, wskazujące na pasterza – duchownego jako jedynie aktywny pod-
miot zbawczej posługi Kościoła). Dlatego próbuje się obecnie odejść od tej nazwy
na korzyść nazwy „posługa zbawcza Kościoła”, która dokonuje się w ramach pro-
cesu zbawczego, lub „zbawcze pośrednictwo Kościoła”. Jeden z odnowicieli teolo-
gii pastoralnej, ks. Franciszek Ksawery Arnold, wprowadzał nazwę „posługa wiary”
(Dienst am Glauben) lub „posługa zbawcza” (Dienst am Heilsprozeß). Ks. Bruno
Dreher wskazał na jeszcze inne, a mianowice: „samobudowanie Kościoła” (Selbst-

vollzug der Kirche), „ewangelizacja” (Besorgung des Evangeliums an den Einzel-

nen), „służba na rzecz ludzi” (Dienst am Menschen), „służba na rzecz królestwa
Bożego” (Dienst am Reich Gottes)2.

1. Teologia duszpasterstwa a teologia pastoralna

W Nowym Testamencie nie występuje termin „duszpasterstwo”. Można nato-
miast wskazać na określenia, które w jakimś sensie to pojęcie zawierają w sobie.
Są to: „troszczyć się” (merimnao — 2 Kor 11,28; 1 Kor 12,25; 1 P 5,7; 1 P 2,25),
„czuwać” (agripneo — Hbr 13,18), „upominać” (epiplesso — 1 Tm 5,1), „wychowy-

1 W połowie latach 60-tych ubiegłego wieku zostało to dość dobrze ukazane w pracy Wolfganga
OFFELE (Das Verständnis der Seelsorge in der pastoraltheologischen Literatur der Gegenwart, Mainz
1966), a później — na początku lat 70-tych ubiegłego wieku — w tekstach Sługi Bożego ks. Franciszka
BLACHNICKIEGO (Teologia pastoralna ogólna, cz. I: Wstęp do teologii pastoralnej. Teologiczne zasady

duszpasterstwa, Lublin 1970 [dalej: Blachnicki TPO I]; TENŻE, Teologia pastoralna ogólna, cz. II: Ekle-

zjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, Lublin 1971 [dalej: Blachnicki TPO II]). 
2 Wandel der Seelsorgeverständnisses, w: J. RATZINGER, J. NEUMANN (red.), Theologie im Wandel.

Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der katholisch-theologischen Fakultät an der Universität Tübingen,
München – Freiburg im Br. 1967, s. 607–630 (tu s. 630).
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wać” (ektrefo — Ef 6,4), „współpracować” (sinergos — 2 Kor 1,24), „usługiwać”
(diakonia — 1 Kor 12,1-11), „paść”, „troszczyć się” (poimaino — 1 P 5,2).

Refleksja nad teologią duszpasterstwa w XIX i XX w., zmieniającymi się w his-
torii Kościoła formami duszpasterstwa, znalazła swe miejsce w powstałej pod koniec
XVIII w. nowej dyscyplinie teologicznej, a mianowicie w „teologii pastoralnej”.
W jej ramach, dzięki szczególnemu rozumieniu i rozwojowi historii, teologii i Koś-
cioła przez tzw. Szkołę Tybindzką3, dotychczasowa refleksja nad teologią pasto-
ralną została poddana zasadniczej krytyce przez ks. Antoniego Grafa (1814–1867).
W nawiązaniu do osiągnięć tej Szkoły „ujmuje teologię eklezjologicznie”4, tzn. jako
naukową samoświadomość Kościoła: „Kościół jest podmiotem i zarazem przed-
miotem teologii”5. Jest przedmiotem teologii w potrójnym aspekcie: „w swoim his-
torycznym stawaniu się, w swojej niezmiennej istocie oraz w swoim budowaniu się
w przyszłość, dokonującym się w teraźniejszości”6. Tym trzem ujęciom Kościoła
odpowiadają trzy części teologii, które winny następować po sobie: „teologia histo-
ryczna, systematyczna i praktyczna”. Jedne z nich posiadają charakter czysto nauko-
wy, inne — praktyczny7. Teologia praktyczna jest nauką i teorią „samobudującego”
się Kościoła lub też nauką „o kościelnych, bosko-ludzkich czynnościach zmierza-
jących do budowania się Kościoła”8. Teologię pastoralną pojmował Graf jako „teorię
rządzenia Kościołem oraz posługi kościelnej. Działalność pierwsza związana jest
szczególnie z hierarchią, druga z kapłaństwem «urzędowym» w ogólności”9, co w ów-
czesnym okresie rozumienia podmiotu teologii jest zrozumiałe.

Niestety, ta pastoralnoteologiczna refleksja została podjęta dopiero prawie sto
lat później, w ramach tej samej Szkoły, przez ks. Franciszka Ksawerego Arnolda
(1898–1969). W literaturze teologicznopastoralnej określa się go jako kontynua-
tora Grafa10. Ks. F. Blachnicki pisał o nim: „Podtrzymując w zasadzie koncepcję
Grafa, wzbogaca ją o próbę zakotwiczenia jej w dogmacie chrystologicznym”11,
a konkretnie w nauce o Chrystusie Bogu–Człowieku („zasada bosko-ludzka”)12, która

3 N. METTE, Die Tübinger pastoraltheologische Schule, w: E. WEINZIERL, G. GRIESL (red.), Von der

Pastoraltheologie zur Praktischen Theologie, Salzburg – München 1975, s. 67–89.
4 Blachnicki TPO II, s. 43.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 44.
9 Tamże, s. 46.
10 F. BLACHNICKI, Arnold Franz Xaver, EK 1, k. 942–943; R. KAMIŃSKI, Arnold Franz Xaver, LTP,

78–79. Skróty, oprócz wprowadzonych, na podstawie: J. WARMIŃSKI (opr.), Wykaz skrótów bibliogra-

ficznych. Sygnatury, wydania, tomy i zmiany tytułów, Lublin 2009.
11 Blachnicki TPO II, s. 53–56.
12 W 1942 r. opublikował w „Theologische Quartalschrift” podstawowy dla jego twórczości teologicz-

nopastoralnej artykuł Das Prinzip des Gott-menschlichen und seine Bedeutung für die Seelsorge (ThQ
123 [1942], s. 145–176) , a w latach 1943–1946 w tymże czasopiśmie przedstawił cykl artykułów zatytu-
łowanych Das Gott-menschliche Prinzip der Seelsorge in pastoral-geschichtlicher Entfaltung (ThQ 124
[1943], s. 99–133; ThQ 125 [1944], s. 57–80; ThQ 126 [1946], s. 43–85).
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w jego przekonaniu, jako głęboko zakorzeniona w chrześcijaństwie, winna stać się
prototypem kościelnego pośrednictwa13.

2. Koinōnia jako zasada życia i działania Kościoła

Wypracowana przez ks. Arnolda „zasada bosko-ludzka” życia Kościoła (dusz-
pasterstwa) i teologii pastoralnej jako teologii tego życia została poddana krytycznej
analizie przez ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987) w jego pracy doktorskiej14.
Ks. Blachnicki zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że dzięki genialnej intuicji
i skrzętnej pracy badawczej tybindzkiego pastoralisty teologia pastoralna uzyskała
metodę teologiczną i naukową, jak również otrzymała do rąk właściwy instrument,
za pomocą którego będzie mogła kierować duszpasterską działalnością współczes-
nego Kościoła, poddając ją pewnym i powszechnie obowiązującym kryteriom, od-
powiadającym nadprzyrodzonej istocie i celowi Kościoła, a jednocześnie wykazał,
że ten instrument nie jest tak doskonały, by nie można było dokonać uzupełnień,
pogłębienia lub uściślenia sformułowań15. Nie wchodząc w szczegóły dokonanej
przez ks. Blachnickiego krytycznej analizy dorobku ks. Arnolda16, oparł się on na
dwóch wypracowanych przez ks. Arnolda tezach17. Pierwsza zwracała uwagę na fakt,
że pośrednictwo zbawcze, czyli duszpasterstwo, winno kierować się personalistycz-
ną i dialogiczną strukturą procesu zbawczego18, a druga — że Chrystus, jedyny Po-

13 Blachnicki TPO II, s. 57–66. Arnold definiuje teologię pastoralną jako die Lehre vom kirchlichen

Mittlertum und seinen Wirkformen – „naukę o pośrednictwie Kościoła i jego formach” (Pastoraltheolo-

gische Durchblicke. Das Prinzip des Gott-menschlichen und der geschichtliche Weg der Pastoraltheo-

logie, Freiburg – Basel – Wien 1965, s. 14), a zadaniem tej dyscypliny jest wyjaśnić stosunek kościelnego
pośrednictwa do zbawczego wydarzenia, które dokonało się historii zbawienia pomiędzy Bogiem a czło-
wiekiem; por. W. SCHNEIDER, Das gottmenschliche Prinzip, w: A. ZOTTL, W. SCHNEIDER (red.), Wege der

Pastoraltheologie: Texte einer Bewußtwerdung, t. III, Eichstätt 1988 (dalej: WPTh), s. 134.
14 Pośrednictwo zbawcze Kościoła w ujęciu Franciszka Ksawerego Arnolda. Problem zasady for-

malnej teologii pastoralnej, Lublin 1965 (ArKUL). Wyniki tych poszukiwań i propozycje dokonanych
zmian związanych z wypracowaniem nowej zasady duszpasterstwa i teologii pastoralnej na podstawie
wkładu ks. Arnolda w wypracowanie teologicznej zasady tej dyscypliny przedstawił w artykule Das

Prinzip des Gott-menschlichen als Formalprinzip der Pastoraltheologie (w: Theologie im Wandel, s. 631–
659), który zyskał aprobatę tybindzkiego pastoralisty.

15 BLACHNICKI, Das Prinzip des Gott-menschlichen als Formalprinzip der Pastoraltheologie, s. 646–
647.

16 Szczegółowy wywód znajdzie Czytelnik w pierwszej części teologii pastoralnej (Blachnicki TPO II,
s. 65–284).

17 BLACHNICKI, Das Prinzip des Gott-menschlichen als Formalprinzip der Pastoraltheologie, s. 656.
18 Wkład przemyśleń ks. Arnolda, dotyczący wprowadzenia personalizmu w refleksję nad bosko-

ludzką zasadą duszpasterstwa, związał ks. Blachnicki z formułą, którą określił mianem „personalistycznej
lub dialogicznej zasady duszpasterstwa”: „Pośrednictwo zbawcze Kościoła, czyli duszpasterstwo, musi
być sprawowane w tym celu i w taki sposób, by mogło dojść do osobowego i wolnego spotkania z Bogiem
w wierze i miłości poprzez słowo i sakrament”; TENŻE, Das Prinzip des Gott-menschlichen als Formal-

prinzip der Pastoraltheologie, s. 647.
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średnik pomiędzy Bogiem a ludzkością, powinien być „we wszystkim” prototypem
kościelnego pośrednictwa19. To wnioskowanie doprowadziło ks. Blachnickiego
do wypracowania personalistyczno-chrystologicznej zasady teologii pastoralnej
i duszpasterstwa:

Pośrednictwo zbawcze Kościoła (jako instytucji) — czyli duszpasterstwo — musi być
sprawowane w tym celu i w taki sposób, aby uobecnić samoudzielanie się Boga w Chry-
stusie przez słowo i sakrament oraz uwarunkować wolne przyjęcie tego samoudziela-
nia się w Duchu Świętym dla wzrostu Kościoła — jako społeczności — przez wiarę
i miłość20.

Te dwie zasady, wypracowane na kanwie wnikliwej analizy pism tybindzkiego
pastoralisty, w swym ostatecznym sformułowaniu koncentrują się jednakże wokół
„pojedynczej” osoby jako zarazem podmiotu i przedmiotu duszpasterstwa, a więc
jej miejsca i roli w zbawczym pośrednictwie Kościoła. Tymczasem w dokumen-
tach Soboru Watykańskiego II wypracowano nowe i inspirujące rozumienie i ujęcie
Kościoła jako „wspólnoty” (koinōnia, communio)21. Odkrycie „eklezjologii com-

munio” przez ks. Blachnickiego stało się szczególną inspiracją przy opracowaniu
nowej zasady duszpasterstwa i teologii pastoralnej, w której — oczywiście — za-
sada personalistyczno-chrystologiczna znalazła także swe miejsce. Zadaniem teo-
logii pastoralnej na tym etapie było „przyjęcie” dokonanej przez Kościół autoref-
leksji i dokonanie „syntezy”, którą należało tak przeprowadzić, by stała się „obrazem
wiodącym” dla działającego Kościoła. Obraz wiodący miał służyć za podstawę wy-

19 Tezę tę — w myśl nowego ujęcia chrystologii przez A. GRILLMEIERA (Zum Christusbild der heuti-

gen katholischen Theologie, w: J. FEINER, J. TRÜTSCH, F. BÖCKLE [red.], Fragen der Theologie heute,
Einsiedeln 19603, s. 265–300) — ks. Blachnicki przeformułował w jej wewnętrznym rozumieniu, od-
chodząc od modelu chrystologii chalcedońsko-zachodniej (statycznej) na korzyść chrystologii biblijno-
greckiej i dynamicznej. W tym ujęciu — pisał — Chrystus jawi się jako Osoba pozostająca w dialogu
z Ojcem; jako Słowo, które od Niego wychodzi i do Niego powraca: „Proces zbawczy ma, jak się okazuje,
strukturę charakterystyczną dla spotkania i dialogu, bo w istocie polega na przyjęciu wcielonego Słowa
oddającego siebie Ojcu. To SŁOWO jest zarazem prototypem i realizatorem spotkania ludzkości z Bogiem.
Chrystus jest prototypem tego spotkania w swej boskiej Osobie na tyle, na ile wypowiedziany przez Ojca
i zrodzony jest wiecznym słowem miłości, a zarazem także odpowiedzią miłości, kiedy powraca do Ojca.
Chrystus jest urzeczywistnieniem i realizatorem spotkania ludzi z Bogiem, o ile w tajemnicy wcielenia
i zbawienia przenosi wewnątrztrynitarny dialog z Ojcem na płaszczyznę bytu swej Osoby i nas [ludzkość]
w ten dialog włącza. W Chrystusie, swym Słowie, Bóg udziela nam siebie jako Osoba; w Chrystusie,
w Jego ludzkiej naturze, otrzymujemy Boga, o ile przez Niego udzielamy doskonałej odpowiedzi miłości.
Przez Chrystusa otrzymujemy Ducha Świętego, dzięki któremu jesteśmy zdolni przyjąć pośredniczącego
Boga, udzielającego się w swym wcielonym Słowie, o ile wejdziemy w Jego postawę doskonałego od-
dania siebie Ojcu w śmierci krzyżowej. W końcu Chrystus uzasadnia personalistyczny charakter procesu
zbawczego i postulowany personalistyczny charakter całego porządku zbawczego pośrednictwa. Zbaw-
cze pośrednictwo musi być z tej racji realizowane zgodnie z wymogami personalizmu, bo jego cel polega
na uobecnianiu się Boga w Chrystusie, dokonującym się i zrealizowanym przez słowo i sakrament oraz
w aktualizowaniu przyjęcia tego udzielania się w Duchu Świętym, a więc w wierze i miłości”; BLACH-
NICKI, Das Prinzip des Gott-menschlichen als Formalprinzip der Pastoraltheologie, s. 658.

20 BLACHNICKI, Das Prinzip des Gott-menschlichen als Formalprinzip der Pastoraltheologie, s. 659.
21 Zob. A. CZAJA, M. MARCZEWSKI (red.), „Communio” w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin

2004.
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pracowania zasady obowiązującej w teologii pastoralnej i duszpasterstwie, i uzasad-
niającej jego urzeczywistnianie się w świecie współczesnym.

Wypracowanie tej nowej zasady zostało podjęte w drugiej części Teologii pasto-

ralnej ogólnej, której nadał tytuł Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej. Każ-
dy z trzech rozdziałów tej pracy stanowi szczególne studium zagadnień22, które,
jako integralna całość, wzajemnie ze sobą powiązane, służą wypracowaniu synte-
zy, a więc „przedstawieniu tych wszystkich elementów opisu istoty Kościoła jako
wspólnoty, które muszą znaleźć się u podstaw dedukcji zasad życia i działania lub
urzeczywistniania się Kościoła”23. Nie wchodząc w szczegóły dokonanych prac,
wystarczy powiedzieć, że przyjął podział teologii pastoralnej na dwie części, tzn.
ogólną i szczegółową. W ramach części szczegółowej odrzucił jej tradycyjny po-
dział według trzech urzędów Chrystusa i Kościoła na korzyść sposobu urzeczywist-
niania się Kościoła (1) na płaszczyźnie znaku, (2) w życiu jednostkowym i (3) we
wspólnocie24. Tak dla części ogólnej, jak szczegółowej idea wspólnoty stanowi za-
sadę porządkującą i jednoczącą, a także podstawę ich podziału. W świetle zasady
wspólnoty opisał nie tylko sam przedmiot, tzn. teologię pastoralną25, ale i podał de-
finicję duszpasterstwa:

Pośrednictwo zbawcze Kościoła [czyli duszpasterstwo] należy sprawować w tym celu
i w taki sposób, aby uobecniać samooddanie się Boga w Chrystusie w słowie i sakra-
mencie i warunkować wolne przyjęcie tego oddania się we wzajemnym oddaniu siebie
w Duchu Świętym przez wiarę i miłość, dla urzeczywistniania wspólnoty w aspekcie
wertykalnym (z Bogiem) i horyzontalnym (z braćmi), w widzialnym i skutecznym znaku
zgromadzenia eucharystycznego i wspólnoty lokalnej pozostającej w jedności z Koś-
ciołem powszechnym26.

3. Punkty zworne tak rozumianego duszpasterstwa

Wydaje się, że w teologicznej refleksji ks. Blachnickiego nad duszpasterstwem
można zaznaczyć pewne zasadnicze punkty, które decydują nie tylko o jego cha-
rakterystycznej właściwości, ale i ich niezbędności. Ze swej strony mogę wskazać
na jeden aksjomat i trzy imperatywy. Podstawowym założeniem było przyjęcie
przekonania, że

22 Rozdział pierwszy poświęcony jest rozwojowi teologii pastoralnej (Blachnicki TPO II, s. 13–158),
drugi — analizie eklezjologii Vaticanum II (Blachnicki TPO II, s. 159–341), a trzeci — wspólnocie (koi-

nōnia) jako zasadzie życia i działania Kościoła (Blachnicki TPO II, s. 343–496).
23 Blachnicki TPO II, s. 423–438.
24 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 Pro-

fesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu [...], Lublin 2011, s. 803–810.
25 „Eklezjologia pastoralna jest teologiczno-praktyczną nauką, która w świetle Objawienia oraz zbaw-

czej woli Boga (obiectum formale quo) zajmuje się żywym Kościołem, czyli Kościołem o ile urzeczy-
wistnia się współcześnie we wspólnocie (obiectum formale quod)” (Blachnicki TPO II, s. 467).

26 Blachnicki TPO II, s. 454–455. Dopowiedź w nawiasie moja: M. M. 
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wołanie o nowe duszpasterstwo jest wołaniem o duszpasterstwo typu wychowawczego,
to znaczy duszpasterstwa, które nie ogranicza się do rzucania ziarna, ale troszczy się
zarówno o przygotowanie gleby, jak i o dalszy wzrost tego ziarna, śledząc go i wspo-
magając krok za krokiem (...). Ten typ pracy duszpasterskiej z natury swej jest pracą
o charakterze elitarnym (...). Takie nastawienie nie oznacza jednak zaniechania mas,
ale jest podyktowane właśnie troską o zachowanie lub odzyskanie mas dla Kościoła (...).
Takie grupy elitarne stojące w pośrodku świata to są właśnie członkowie laikatu, na
nowo obudzeni do poczucia odpowiedzialności i do współpracy apostolskiej dla budo-
wania w świecie dzisiejszym królestwa Bożego27.

Choć minęło od tego czasu prawie siedemdziesiąt lat, kiedy doszło do wyklu-
cia idei Ruchu Światło–Życie, to potwierdzenie słuszności podjętej drogi znalazło
swój wyraz w opinii ówczesnego metropolity krakowskiego, ks. kard. Karola Woj-
tyły, który opisał Ruch jako „eklezjologię Vaticanum II zamienioną na język pew-
nego ruchu i działania”28.

Wspomniane imperatywy to: (1) wspólnota, (2) deuterokatechumenat, (3) litur-
gia. Do każdego z nich można odnieść określenie „środowisko wychowawcze”,
„macierz”.

3.1. Wspólnota

W człowieku, stworzonym na obraz i Boże podobieństwo, wzajemnie się prze-
nikają i dogłębnie uzupełniają element osobowy i wspólnotowy29. W Boży plan
zbawienia człowiek wchodzi wyposażony jako osoba wezwana do wspólnoty nie
tylko jako jedna rodzina z jednego człowieka (por. KDK 24), ale i partner wielkiej
miłości Ojca, który przemawia do ludzi jak do przyjaciół, przebywa z nimi i zapra-
sza do wspólnoty ze sobą (KO 2) i czyni Kościół jako „lud zjednoczony jednością
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (KK 4).

 

27 F. BLACHNICKI, Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych. Studium

pedagogiczno-pastoralne, Lublin 1963, s. I–II (ArKUL).
28 „Z biegiem lat w miarę rozwoju Kościoła, w świadomości Kościoła, w orientacji pastoralnej Koś-

cioła, muszą przyjść formy nowe. I myślę, że właśnie ta forma, którą reprezentują oazy, jest taką nową
formą. Przede wszystkim założenia doktrynalne, teologiczne, są bardzo ściśle związane z Soborem Waty-
kańskim II. To jest przetłumaczona na język pewnego ruchu, pewnego działania, eklezjologia Vaticanum II

w jej elementach centralnych: osoba, wspólnota Ludu Bożego, wspólnota apostolska w najbardziej pod-
stawowym znaczeniu tego słowa” (wypowiedź ks. kard. Karola Wojtyły podczas spotkania kapłanów–
moderatorów oaz wakacyjnych archidiecezji krakowskiej dnia 20 września1972 r.; cyt. za: F. BLACHNICKI,
Godziny Taboru, Carlsberg – Lublin 1989, s. 24–25).

29 „Bóg nie stworzył jednak człowieka jako istoty samotnej: albowiem od początków «stworzył męż-
czyznę i niewiastę» (Rdz 1,27), a ich związek tworzy  p i e r w s z ą   f o r m ę   w s p ó l n o t y   o s ó b.
Człowiek bowiem z głębi swej natury jest istotą społeczną i bez kontaktów z innymi nie może ani żyć, ani
rozwijać siebie samego i swoich uzdolnień” (KDK 12; podkr. moje: M. M.); zob. też KDK 24. „Powołanie
człowieka jako osoby we wspólnocie stanowi podstawę dla rzeczywistości ludu Bożego”, skomentował
tę prawdę kard. Karol WOJTYŁA (U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 19882,
s. 98).
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3.2. Deuterokatechumenat

Ks. F. Blachnicki był świadom niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą uprze-
mysłowienie, postępująca i związana z nim urbanizacja oraz programowa, narzuca-
na — wydziedziczonemu z ojcowizny i własności społeczeństwu — programowa
laicyzacja życia. Do tego, od lat siedemdziesiątych, dołączyła teoria globalnej se-
kularyzacji, wieszcząca koniec religii i instytucjonalnego Kościoła. Teoria ta, po-
wiązana z fenomenem modernizacji społecznej, z nieodłącznie towarzyszącymi mu
procesami pluralizacji, indywidualizacji, odkościelnienia, detradycjonalizacji,
które szczególnie nagłaśniane i splecione z światopoglądem neomodernizmu, w spo-
sób bezwzględny kierowany i nachalny narzucała zdezorientowanemu społeczeń-
stwu rozchwianie poznawcze, aksjologiczne i dekonfesjonalizację. Zdając sobie
sprawę z kondycji religijnej i moralnej społeczeństwa polskiego, był bowiem ucz-
niem wybitnego socjologia religii, ks. Władysława Piwowarskiego (1929–2001),
związał z Ruchem Światło–Życie proces ewangelizacji jako program stabilizacji,
a nawet rewitalizacji religijności i Kościoła katolickiego w społeczeństwie pol-
skim, w którym członkowie Ruchu stanowić będą — jako grupy elitarne — rodzaj
ewangelicznego zaczynu, który zakwasi całe ciasto, czyli świat (por. Mt 13,33).

Ta odnowa związana była z procesem formacji (wychowania), który już w pier-
wszych chwilach życia Kościoła w ówczesnym zdeprawowanym społeczeństwie
wytworzył instytucję „katechumenatu”, środowisko życia z wiary, jej przepowia-
dania i formowania wierzących. Zdawał sobie sprawę z tego, że szansa współczes-
nego chrześcijaństwa leży w odczytaniu i przejęciu z instytucji katechumenatu
podstawowych praw życia i rozwoju wspólnoty chrześcijan. Mówił nawet o koniecz-
ności wypracowania „katechumenalnej” zasady duszpasterstwa i teologii pastoral-
nej30. Wypracował koncepcję „integralnego” katechumenatu, którego domaga się
obecny czas Kościoła, by zagwarantować przyszłość Kościoła w Polsce. Ten trud
odnowy powinien iść w czterech kierunkach: (1) odnowy katechezy, (2) odnowy ro-
dziny jako chrześcijańskiej wspólnoty wiary i środowiska wychowującego, (3) orga-
nizowania różnych form katechizacji dorosłych, (4) odnowy liturgii, by wierni wy-
nosili z celebracji misteriów wiary głębokie przeżycie Kościoła i byli pobudzeni
do budowania Kościoła jako wspólnoty w swoich rodzinach i innych wspólnotach
swego życia31.

Ponieważ zaproponowana przez ks. Blachnickiego formacja katechumenalna
skierowana była do osób, które zostały ochrzczone jako małe dzieci, a ich rodzice

30 F. B. [F. BLACHNICKI], Formacja służby liturgicznej jako jedna z form młodzieżowego deuteroka-

techumenatu w parafii, w: Biblioteczka animatora, z. 2: Katechumenat. Wspólnoty formacyjne we wspól-

nocie lokalnej, [Krościenko n. Dunajcem 1977], s. 59–60. Uzasadniał to w sposób następujący: „Skoro
celem duszpasterstwa jest budowanie wspólnoty lokalnej, a celem katechumenatu wychowanie i prowa-
dzenie do życia w tej wspólnocie, to można by w sposób zasadny mówić o takiej właśnie koncepcji dusz-
pasterstwa” (tamże).

31 F. BLACHNICKI, Katechumenat na dzisiejszą godzinę, w: Biblioteczka animatora, z. 2: Katechu-

menat. Wspólnoty formacyjne we wspólnocie lokalnej, s. 46–47.
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i chrzestni przyjęli na siebie obowiązek wychowania w wierze, dlatego określił ten
podjęty na nowo trud formacji nazwą „deuterokatechumenatu”, ponownego (pow-
tórnego) katechumenatu, by doprowadzić ludzi, którzy formalnie należą do Kościo-
ła, do życia wiary ze wszystkimi konsekwencjami z niego wynikającymi, a przede
wszystkim wytworzenia z parafii „wspólnoty wspólnot” jako celu32. 

Proces deuterokatechumenalnej koncepcji wychowania chrześcijańskiego w uję-
ciu ks. Blachnickiego, w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych, zawiera się
w materiałach opracowanych przez Sługę Bożego na użytek formacji osób włączo-
nych w Ruch Światło–Życie. Od strony naukowej stał się on przedmiotem analizy
dysertacji doktorskiej z zakresu katechetyki przedstawionej przez ks. Wojsława
Czupryńskiego33.

3.3. Liturgia

Ks. F. Blachnicki z jednej strony podkreślał prawdę o wzajemnym uzależnieniu,
jakie istnieje pomiędzy liturgią a Kościołem: „liturgia jest znakiem, który objawia,
czym jest Kościół, i zarazem sprawia to, co oznacza”34, z drugiej zaś zaznaczał, że
nie jest ona „znakiem wprost i bezpośrednio czytelnym i nie możemy przez proste
odczytanie tego znaku poznać, czym jest Kościół”, a to dlatego, że Kościół jest „rze-
czywistością wielowymiarową i wieloaspektową, nie dającą się wyrazić w jednym
pojęciu czy obrazie”35, jest „zespołem znaków, które wszystkie razem w sumie
objawiają różne aspekty rzeczywistości Kościoła”36. Wskazał on na jeszcze jeden
rodzaj współzależności, a mianowicie pomiędzy istotą Kościoła a istotą liturgii,
która wyraża się w tym, że

sposób pojmowania istoty i znaczenia liturgii dla życia Kościoła jest w każdej epoce
ściśle zależny od panującej koncepcji Kościoła. Albo też odwrotnie: sposób pojmowa-
nia liturgii rzutuje na koncepcję Kościoła37.

W celebracji liturgii nie chodzi o postawę pasywną, bierną, tzn. przyjmowania
„owoców” wynikających ze sprawowania liturgii, ale o aktywne współdziałanie,
zawiązanie wspólnoty:

W tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie doznają
uświęcenia, Chrystus zawsze łączy z sobą umiłowaną Oblubienicę, Kościół, który
wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć wiecznemu Ojcu (KL 7).

32 TENŻE, Sympatycy czy chrześcijanie. Katechumenat na dzisiejszą godzinę, Krościenko [nad Du-
najcem] 2005, s. 15–16.

33 Odnowa parafii i duszpasterstwa. Deuterokatechumenalna koncepcja chrześcijańskiej formacji

w myśli i dziele ks. Franciszka Blachnickiego, Olsztyn 2011; omówienie tej publikacji: „Przegląd Piś-
miennictwa Teologicznego” 18 (2011), nr 1, s. 3–5.

34 Zob. KL 2, 26, 41; Blachnicki TPO I, s. 348; Blachnicki TPO II, s. 284.
35 Blachnicki TPO I, s. 348–349.
36 Tamże, s. 349; zob. F. BLACHNICKI, Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii, CT 37 (1967) z. 1,

s. 24–40. 
37 Blachnicki TPO II, s. 282.
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Te relacje, by były poprawne i prawidłowe, muszą znaleźć swe potwierdzenie
w czynnej postawie zgromadzonych:

Kościół więc w ujęciu Konstytucji [o liturgii] — pisał ks. Blachnicki — wypełnia swe
zadania przez wiernych, albo odwrotnie: wierni spełniają swoje zadania jako Kościół,
bo są Kościołem. Liturgia w ujęciu Soboru nie jest więc już tylko dziełem  d l a  ludu, ale
dziełem ludu, sprawuje się in sancta Ecclesia. Cały Kościół jest jej  p o d m i o t e m38.

Konsekwencją tego założenia jest podkreślenie „czynnego” udziału wiernych
w liturgii. Jest to jeden z motywów wiodących Konstytucji o liturgii. Słowo parti-

cipare zachodzi w niej dwadzieścia pięć razy, odmieniane przez wszystkie przy-
padki. Tak więc liturgia i służba Boża w ujęciu Konstytucji to nie są więc już tylko
pewne ryty i obrzędy sprawowane przez upoważnione osoby urzędowe w obecności
wiernych, lecz jest to modlitwa zgromadzonego Ludu Bożego, będącego jej żywym
podmiotem, w łączności i pod przewodnictwem kapłanów39. Liturgia jest więc za-
proszeniem do celebracji przez jedynego i głównego celebransa — Chrystusa, który
przez swego Ducha gromadzi nas i czyni zdolnymi, by się modlić (por. Rz 8,26-27).
Brak aktywnie uczestniczących może jedynie świadczyć o niezrozumieniu, czym
w swej istocie jest Ofiara Mszy św. i sprawowanie sakramentów. Podczas jej spra-
wowania dochodzi bowiem do czynności zwrotnej, a mianowicie: Chrystus celeb-
ruje swe tajemnice zbawienia, wzywając do współudziału Kościół (KL 7), a ten,
poprzez zaangażowaną celebrację w świętą liturgię, winien stawać się żywym zna-
kiem Chrystusa i Kościoła dla siebie i świata (KL 2)40. 

W swej istocie liturgia jest epifanią (objawieniem) eklezjologii communio w jej
znaku zgromadzenia liturgicznego, wspólnoty ze świętymi, zgromadzenia wiernych,
Kościołów diecezjalnych i jedności kolegium biskupów z papieżem41.

*   *   *

38 Por. KL 6, 26, 33, 41, 83, 85, 90, 98, 102, 104, 109.
39 Blachnicki TPO II, s. 304–305. 
40 Jest to bardzo rzadko podkreślany związek, ale przecież w Konstytucji niezwykle ważny: „W liturgii,

zwłaszcza w Boskiej Ofierze eucharystycznej, «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia»; w najwyższym
stopniu przyczynia się ona do tego, aby wierni swoim życiem wyrażali oraz ujawniali innym ludziom
misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła. Jest on bowiem ludzki i jednocześnie
Boski, widzialny i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, obec-
ny w świecie, a zarazem pielgrzymujący. To jednak, co w Kościele jest ludzkie, nastawione jest na to,
co Boskie, i temu podporządkowane; to, co widzialne, prowadzi do rzeczywistości niewidzialnej; życie
czynne wiedzie do kontemplacji, a to, co doczesne, jest drogą do przyszłego miasta, którego szukamy.
Dlatego skoro liturgia codziennie przekształca tych, którzy są wewnątrz Kościoła, w święty przybytek
w Panu, w mieszkanie Boga w Duchu, aż do miary pełni wieku Chrystusowego, w przedziwny sposób
równocześnie umacnia ich siły do głoszenia Chrystusa, i tak znajdującym się poza Kościołem ukazuje
Go jako znak wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno, aż nastanie
jedna owczarnia i jeden pasterz” (KL 2). Tekst ten wymaga szczególnego opracowania, na które nie ma
tu miejsca.

41 CZ. KRAKOWIAK, Liturgia epifanią eklezjologii „communio”, w: K. GÓŹDŹ (red.), In Persona

Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. I, Lublin 2009, s. 947–960.
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Wydaje się, że przedstawiona refleksja nad rzeczywistością tego, co nazywamy
tradycyjnie duszpasterstwem, pozwoli na właściwe jego rozumienie. Wynika ono
z teologicznej refleksji nad tym terminem. Od początku znalazła ona swe miejsce
w naukowej dyscyplinie pod nazwą „teologia pastoralna”, a szczególnie w próbach
wypracowania w ramach tej dyscypliny teologicznej zasady życia Kościoła i teolo-
gii pastoralnej jako teologii tego życia. Tym, co decyduje o sposobie realizacji zbaw-
czej posługi Kościoła i celu, ku któremu zmierza duszpasterstwo, jest „zasada”,
którą wypracowuje się w teologii pastoralnej na podstawie refleksji nad współ-
czesnym rozumieniem (obrazem) Kościoła.
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KONKRETNY KSZTAŁT MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO
W ŻYCIU DIAKONA STAŁEGO

Świadectwo po siedmiu latach posługi

1. Droga poszukiwań

„Dlaczego chce Pan zostać diakonem?” Kiedy krótko przed święceniami diako-
natu na nauce religii jeden z uczniów zadał mi to pytanie, w odpowiedzi wywiązała
się interesująca dyskusja. Usiłowałem przedstawić niektóre sytuacje z „dziejów
mego powołania”. Szybko uczniowie zrozumieli, że nie chodzi tu o jakiś spektaku-
larny efekt, ale o długą drogę naznaczoną wieloma wydarzeniami i rozmowami.
Droga wypełniona poszukiwaniami i pytaniami, która w końcu, dzięki również im-
pulsowi i zachęcie mojego proboszcza, doprowadziła mnie w 2003 r. do Instytutu
dla Diakonów i Pastoralnych Posług w Monastyrze (Münster).

2. Nauczyciel i duszpasterz szkolny

W 2003 r., mimo 12 lat pracy w zawodzie nauczycielskim, ciągle zastanawia-
łem się nad tym, jak poszerzyć swoją działalność i nie ograniczać jej wyłącznie do
nauki religii. Już po 1996 r., po specjalnym dokształcaniu kurialnym, oprócz „nor-
malnej” pracy w szkole zawodowej w Ahlen, pochłonęła mnie dodatkowa działal-
ność w charakterze szkolnego duszpasterza.

Doświadczyłem wtedy, jak pięknym i wdzięcznym zajęciem może być towarzy-
szenie człowiekowi na jakimś etapie jego drogi życiowej i pomagać mu w przezwy-
ciężaniu różnych trudności, tym bardziej, że przeżywamy różnego rodzaju zmiany
i kryzysy religijne i społeczne. Młody człowiek nie zawsze znajduje oparcie w śro-
dowisku rodzinnym lub w miejscowej społeczności. Obserwujemy jednak, iż mło-
dzież jest otwarta na żywe i życzliwe środowisko szkolne, a przy okazji także na
problemy religijne. Dzięki tej otwartej postawie udało się w ostatnich latach zorga-
nizować w naszej szkole m.in. uroczystości z okazji chrztu i bierzmowania.

3. Wykształcenie diakona

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej zostałem przyjęty do Instytutu ds. Diako-
natu Stałego w Münster na drugi rok formacyjny siedmioosobowej grupy kandyda-
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tów (2003–2006). Już na pierwszym weekendowym spotkaniu formacyjnym zapadły
mi w pamięci sprawy, które jak złota nić ciągnęły się przez cały okres formacji do
diakonatu.

Miesięczne spotkania rozpoczynały się nieszporami w piątkowy wieczór. Trudno
było czasem zdążyć punktualnie na godz. 18.00. Jakże jednak błogo i przyjemnie
było uwolnić się od hektyki codziennych zajęć i spokojne uczestniczyć w kaplicy
Instytutu na modlitwie. Należy ponadto podkreślić serdeczność i wzajemną otwar-
tość wszystkich uczestników szkolenia.

Zajęcia w Instytucie prowadzili różni referenci, których fachową kompetencję
stale podziwialiśmy. Z powodu różnych zapotrzebowań i biografii poszczególnych
kursantów prowadzący zajęcia nie mieli łatwego zadania. Patrząc wstecz muszę
stwierdzić, iż cały okres przygotowania był wielkim darem, i to nie tylko dla mnie, ale
i dla mojej żony oraz dzieci, gdyż prawie regularnie brały również udział w szkoleniu.

Wielkim ubogaceniem naszej duchowości były wszystkie wykłady i ćwiczenia.
Ważne było przyzwyczajanie się do rytmu codziennego odmawiania modlitwy
godzin liturgicznych, zwłaszcza jutrzni i nieszporów. Wszystko to pogłębiało naszą
wspólnotę modlitewną do tego stopnia, że nawet przez e-mail lub telefonicznie
wymienialiśmy intencje modlitewne w różnych okolicznościach dnia codziennego,
np. o egzaminie córki naszego kolegi kursowego, a zwłaszcza o chorych, bliskich
osobach z naszego kręgu. Duchowość i solidarność stały się dwoma nośnymi fila-
rami naszej wspólnoty.

4. Pierwsze lata posługi diakona we wspólnocie parafialnej

Jeszcze przed święceniami diakonatu (2006) wykonywałem cały szereg posług
w naszej parafii św. Mikołaja. Oprócz działalności w domu opieki (Achatiushaus)1,
angażowałem się również na polu pastoralnym, m.in. w duszpasterstwie chrzciel-
nym, a także w organizowaniu świąt parafialnych. Te praktyczne doświadczenia
pozwoliły mi lepiej dostrzec perspektywy mojej przyszłej posługi diakońskiej. Po-
mocne okazały się ponadto rozmowy i rady naszego proboszcza oraz pastoralnego
referenta, którzy pomogli mi dokładniej określić zadania po święceniach, co było
powodem większej pewności w początkowym okresie posługi diakońskiej.

Po święceniach, jako stały diakon z cywilnym zawodem, zostałem przydzielo-
ny do parafii mojego zamieszkania, to jest do parafii pw. św. Mikołaja w Wolbeck,
liczącej około 5500 parafian. Parafia posiada charakter wiejski i podmiejski. Ostat-

1 Dom opieki należy do parafii pw. św. Mikołaja w Münster-Wolbeck i liczy prawie 50 łóżek. Z ośrod-
kiem współpracuje 51 woluntariuszy. Związek z parafią podkreśla również fakt odprawiania Mszy św.
w każdą środę rano. Celem umożliwienia domownikom uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, zainsta-
lowano na chórze w kościele parafialnym kamerę, która przekazuje liturgię do domu opieki. Ponadto w so-
botnie popołudnie odprawiane jest nabożeństwo z rozdzielaniem Komunii św.
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nio ta miejscowość, leżąca na skraju Münster, została wraz z dwoma innymi wioska-
mi w 2012 r. administracyjnie włączona do miasta. Z tych miejscowości utworzono
nową parafię (obecnie parafia Münster Wolbeck), liczącą ok. 14 500 członków. Te
okoliczności sprawiły również, że podczas moich 7 lat posługi diakońskiej w pa-
rafii zmieniło się już 3 proboszczów.

Muszę stwierdzić, że współpraca układa się harmonijnie i bardzo zgodnie. Mi-
mo dodatkowych obowiązków, różnic natury prawnej i eklezjalnej poszczególnych
urzędów naszego zespołu duszpasterskiego, byliśmy w stanie zgodnie planować
i wypełniać różne zadania pastoralne. Działania nasze wzmacniają wzajemny sza-
cunek i wzajemną pomoc, co sprawia, że w wypełnianiu swojej posługi nie jesteśmy
osamotnieni.

Jest sprawą zrozumiałą, że jako stały diakon, zgodnie z moimi możliwościami
czasowymi, uczestniczę w pełnieniu różnych posług duszpasterskich, w tym także
liturgicznych (homilie, chrzty, asystowanie przy zawieraniu małżeństw); ze względu
na czas pracy w szkole trudniej jest mi włączyć się w posługę grzebania zmarłych.

Do czasu połączenia w 2012 r. trzech parafii nasz zespół pastoralny składał się
z proboszcza, jednego referenta pastoralnego i z mojej osoby — stałego diakona.
Dodatkowo w skład zespołu wchodziło jeszcze dwóch kapłanów: wikary i miesz-
kający na terenie parafii kapłan–emeryt, a także jeden emerytowany stały diakon.
Obecnie 15-osobowy zespół duszpasterski składa się z 6 kapłanów (tylko 3 jest
w pełni zaangażowanych w parafii), 3 stałych diakonów, 2 referentów pastoral-
nych, 2 referentki pastoralne, 1 asystent pastoralny i 1 referent młodzieżowy.

Przed 2012 r. główny punkt ciężkości mojej posługi diakońskiej koncentrował
się na duszpasterstwie chrzcielnym. Wraz z zespołem katechetów i katechetek chrzciel-
nych realizowaliśmy specjalny program, w którym staraliśmy się z wielką troską
odpowiedzieć na pytania i życzenia rodziców. Na program składały się: udzielanie
specjalnego błogosławieństwa przyszłym rodzicom, wieczór odpowiednich infor-
macji przed obrzędem chrztu, nauka przedchrzcielna i spotkanie z rodzicami po
chrzcie. Mieliśmy przeświadczenie, że szczególnie okres oczekiwania na dziecko
i momenty po narodzinach stają się często okazją do uświadomienia rodzicom więk-
szej potrzeby przynależności do miejscowej wspólnoty, która powinna również
kierować się współodpowiedzialnością za nowo narodzone dziecko. Celem tych
katechetycznych działań było, razem z rodzicami i chrzestnymi, obudzenie zain-
teresowań i stawianie pytań dotyczących istotnych spraw egzystencjalnych i reli-
gijnych, zwłaszcza dotyczących treści naszej wiary.

Do tego dochodziły również wielorakie kontakty z domem opieki (Achatiushaus).
Były to rozmowy z personelem i podopiecznymi, a zwłaszcza towarzyszenie chorym
i umierającym. Działanie to było ograniczone moimi możliwościami czasowymi.

Muszę również wspomnieć o ważnym aspekcie mojej posługi diakońskiej. Obok
przynależności do miejscowego zespołu duszpasterskiego muszę uwzględniać po-
trzeby mojej rodziny, której jedynie w ograniczony sposób mogłem poświęcać mój
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czas wolny. Bez intensywnej rozmowy z żoną i jej całkowitemu wsparciu i zaan-
gażowaniu się w moją działalność moja posługa diakona byłaby niemożliwa. Żonie
jestem za to niezmiernie wdzięczny. Ona towarzyszy moim czynnościom, czasem
ocenia je z sympatycznym krytycyzmem. Kiedy relacje między sprawami rodziny,
pracy w szkole i posługami diakońskim stają się napięte, ona „naciska hamulec”
i umożliwia poprawne korektury i rozwiązania. Jest czymś naturalnym, że również
żona — jako pierwsza — czyta moje kazania.

Warto jeszcze wspomnieć wspaniałą wymianę myśli i refleksje w kręgu moich
kolegów z kursu przygotowawczego do diakonatu. Po święceniach czujemy się
wzajemnie odpowiedzialni za zachowanie i pogłębianie ducha wyniesionego z in-
stytutu formacyjnego. Dwa razy w roku spotykamy się razem: na wiosnę bez na-
szych żon, a jesienią z żonami. Za każdym razem jeden z kolegów przygotowuje
temat spotkania, połączony z wymianą doświadczeń. W czasie tych spotkań pali
się świeca naszego kursu, poświęcona podczas rekolekcji przed święceniami i po
raz pierwszy zapalona w katedrze w obrzędzie przyjęcia święceń. Świecy towa-
rzyszy obraz naszych święceń, na którym widnieje grający na harfie Dawid i motto
święceń wyjęte z Księgi Nehemiasza: „Nie przejmujcie się, gdyż radość w Panu
jest waszą mocą”.

5. Posługa diakona w szkole — w roli nauczyciela

Kiedy zastanawiam się nad moją działalnością jako diakona w szkolnej pracy
zawodowej, muszę poruszyć kilka zakresów tej działalności.

Najpierw swój wzrok kieruję na posługę diakona w roli nauczyciela w szkole.
Nasza szkoła liczy około 300 uczniów. Jest to rodzaj szkoły zawodowej, przygo-
towującej do pracy w zakresie gospodarki i zarządzania. Czas nauki trwa dwa albo
trzy lata. Jako nauczyciel należę do 23-osobowego grona nauczycielskiego. Szkoła
należy do sieci szkół podległych diecezji Münster.

Najważniejszą zmianę po święceniach widzę w bardziej odpowiedzialnym trak-
towaniu roli nauczyciela religii. Pełnienie posługi diakona pomaga mi odpowiadać
na palące i istotne życiowo problemy, jakie nurtują uczniów w wieku od 16 do 21
lat, którzy czują, że nie rozmawiam z nimi „podręcznikowo”, ale obficie czerpię
z doświadczenia życiowego i diakońskiej praktyki duszpasterskiej. Widzę, że jako
czynny diakon moja rola nauczyciela religii jest bardziej autentyczna i staję się peł-
niejszym światkiem wiary i pewniejszym drogowskazem dla młodych ludzi.

Nauka religii jest też swojego rodzaju „posługą diakońską”, kiedy poważnie
traktuje życie i świat wartości uczniów, a czasami z nimi się spiera, tłumaczy i uka-
zuje sprawy wiary jako bardzo pomocne w życiu.

Skoro dzisiaj wielu uczniów unika lub ma słaby kontakt z „miejscowym Koś-
ciołem”, nauczyciel religii postrzegany jest jako jedyny (ostatni) jego przedstawi-
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ciel, z którym może nawiązać kontakt. Ta rola nauczyciela religii jest dziś tym
bardzie odpowiedzialna, gdyż najczęściej wiara nie jest przekazywana w rodzinie.
Młodzi ludzie w szkolnej katechezie szukają partnera do rozmów, w których pragną
zaspokoić głód wiary, która nada im sens życia. Poważne potraktowanie tej tęsk-
noty i otwarcie się na nią uważam za najciekawsze i najbardziej wymagające zada-
nie w szkole2.

Miłość bliźniego i miłosierdzie należą do zasadniczych postaw diakonii, tym
bardziej do posługi wyświęconego diakona. Ponieważ są one również dla mnie
bardzo ważne, dlatego znajdują swój wyraz także w mojej pracy dydaktycznej. To
nastawienie znajduje swoje dopełnienie w duszpasterstwie szkolnym, które pragnie
podtrzymywać problematykę wiary w Boga i poprzez podsuwane propozycje wpły-
wa pozytywnie na panujący w szkole klimat.

6. Posługa diakona w szkole — w roli duszpasterza

Po święceniach diakonatu w znacznym stopniu zmieniła się również moja rola
jako szkolnego duszpasterza3. Przykładowo: podczas miesięcznych nabożeństw
szkolnych przygotowuję liturgię słowa. Czynię to chętnie, gdyż przygotowanie li-
turgii należy do szkolnej katechezy, a ponadto sam mogę w przygotowaniach tych
uczestniczyć. Ze zdziwienia można przecierać oczy, kiedy się stwierdza, że 82%
uczniów i uczennic chętnie w tych nabożeństwach uczestniczy, natomiast na nie-
dzielną Mszę św. chodzi jedynie 2,7%. Okazuje się, że te szkolne nabożeństwa
bardziej odpowiadają młodzieży.

Te wyniki pochodzą z przeprowadzonej w diecezji Münster ankiety na 2942
uczniach w 2010/2011 r. Byli to uczniowie z 15 szkół katolickich i z 4 szkół pub-
licznych4. Pytaniem otwartym pozostanie sprawa stosunku uczniów do szkolnych
nabożeństw w Ahlen, a także, co ich na nie przyciąga. Przygotowanie do nabożeństw
odbywa się podczas nauki religii, i to w każdej klasie oddzielnie. W interesie odpo-
wiadającej życiu liturgii uczniowie od samego początku włączani są do jej przygo-
towania. W ten sposób liturgia nie jest czymś oderwanym od ich życia, bo w niej
odbijać się będą ich problemy natury egzystencjalnej. Konieczność włączenia prob-
lemów nurtujących młodzież wykazały również przeprowadzone badania, a 95%

2 Zob. szerzej: J. GRÖGER, Der Sehnsucht neue Räume öffnen — Firmung am Berufskolleg St. Michael

in Ahlen, w: RABS, Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen 3/2012, Menden 2012, s. 27–28;
TENŻE, Firmung an der Schule — Religionslehrer als Glaubenszeugen und Wegbereiter, „Engagement”
1 (2013), s. 38–47.

3 Por. TENŻE, Aus dem Alltag eines Schulseelsorgers. Wie „funktioniert” eigentlich Schulseelsorge?,
„Katechetische Blätter” 2 (2007), s. 140–144.

4 Dokładne wyniki badań z szkoły St. Michael w Ahlen można zobaczyć na stronie: http://schulseelsorge.
berufskolleg-st-michael.de/schulgottesdienst.htm.
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zapytanych postulowało nawet, aby każde nabożeństwo szkolne miało wybrany
przez uczniów temat. 

Gdy dochodzi do właściwego przygotowania do liturgii, wychodzi na jaw słaba
orientacja w znajomości treści i struktury zarówno nabożeństw słowa, jak i obrzę-
dów Eucharystii. Ponieważ znajomość jest coraz słabsza u uczniów, dlatego faza
przygotowania staje się okazją do wyjaśnienia bogatej symboliki liturgicznej i jej
wewnętrznej treści. W ten sposób młodzież oswaja się z nadprzyrodzonymi rzeczy-
wistościami, które z kolei pozwolą pewniej poruszać się w świecie wyznawanej
wiary.

Ważne jest, aby w tej pracy uwzględniać zróżnicowane charyzmaty uczniów,
które zgodnie z możliwościami każdego należy włączyć w proces przygotowania
nabożeństw. Wiadomo przecież, że każdy otrzymał od Boga swój charyzmat. Od-
kryć ten charyzmat, uszanować i rozwinąć, powinno być podstawowym zadaniem
szkoły. Bardzo pomocne w tym działaniu może być dobrze prowadzona praca przy-
gotowawcza do liturgii. Okazuje się, że jedni uczniowie potrafią dobrze układać
teksty lub je odczytywać, inni natomiast mają zdolność do jasnego i przystępnego
przygotowania wprowadzeń, jeszcze inni odnajdują się w odgrywaniu pewnych scen
biblijnych, a niektórzy potrafią grać na instrumentach muzycznych albo dobrze
śpiewać, itd. Przeprowadzone badania potwierdziły również w 81%, że uczniowie
wysoko sobie cenią liczny i aktywny udział w liturgii.

Doświadczenie pokazało, że aby proces przygotowywania był owocny, dusz-
pasterz szkolny powinien uczniom (poszczególnym klasom) umożliwić dostęp do
materiałów pomocniczych (teksty liturgiczne, czasopisma, opracowania modelowe
itp.). Inne możliwości dają strony internetowe, w których uczniowie mogą również
znaleźć sporo materiałów liturgicznych. W ten sposób przygotowanie do szkolnych
nabożeństw staje się interesującym procesem, w którym jako duszpasterz szkolny
chętnie uczestniczę.

Po święceniach moja rola duszpasterza okazała się pomocna jako partner do
rozmów, w przezwyciężaniu różnych konfliktów i kryzysów na terenie szkoły. „Czy
mogę poprosić na krótką rozmowę?” Za tym pytaniem kryje się zwykle mniejszy
lub większy problem, który niesie ze sobą życie codzienne szkoły. Dla dotkniętych
problemem nie zawsze przychodzi łatwo nawiązać szczerą rozmowę. Czasem wys-
tarczy wysłuchać i natchnąć nadzieją i wskazać na nowe możliwości, czy perspektywy.

Uczniowie nie zawsze są w stanie podołać różnym trudnościom szkolnego ży-
cia, dlatego czasem wystarczy życzliwe słowo otuchy, chociażby po złej ocenie, skie-
rowane zwłaszcza do zbyt ambitnych uczniów lub przy wygórowanych oczekiwa-
niach rodziców. Często w sytuacjach konfliktowych w rozmowie uczeń dowiaduje
się, że dla rozwiązania problemu sam może podjąć szereg kroków, zanim do spra-
wy włączą się inni. Umocnieni w ten sposób podejmują działania i rozwiązują
problem, który pierwotnie wydawał się nie do rozwiązania.
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Czasami koniecznie potrzeba kilka rozmów, aby razem ustalić pewną strategię
dla osiągnięcia celu. Czasami potrzeba dodać odwagi, czasami pewne wyjaśnienia
i rady. W tych sytuacjach okazało się czymś pozytywnym nawiązanie kontaktów
z zewnętrznymi poradniami, aby tam kierować uczniów w poważnych sytuacjach
kryzysowych celem fachowej pomocy. W tych okolicznościach swoją posługę dia-
kona postrzegam często jak pomocnika i doradcę, świadomego jednak swoich ogra-
niczonych możliwości.

Ze strony uczniów i zespołu nauczającego doświadczam sporo szacunku i uz-
nania, znajduje to wyraz przy różnych ważniejszych wydarzeniach i przy drobnych
okazjach życia codziennego w szkole. Wzajemne relacje podtrzymywane są rów-
nież z byłymi uczniami, zwłaszcza z okazji zawieranego przez nich małżeństwa lub
chrztu ich dzieci. Z radością odpowiadam na te prośby, uważam ponadto, iż wspól-
nie należy dzielić radości i troski, odpowiadać na istotne pytania i pogłębiać naszą
wiarę.

7. „Nie kłopoczcie się, bo radość w Panu jest waszą siłą” —
osobiste podsumowanie

Okres od święceń, które przyjąłem 26 listopada 2006 r. i od których minęło do-
piero siedem lat, był dla mnie samego, mimo licznych doświadczeń i wymagań, cza-
sem bardzo dobrym i w pełni kreatywnym. Nasze motto ze święceń, wyjęte z Księ-
gi Neheniasza (8,10), wciąż pozostaje dla mnie pomocą i punktem orientacyjnym.
Bóg sam jest naszą mocą i daje siłę, której sami w sobie nie posiadamy. Z tego
płynie zawierzenie i pewność, o których mówi również Ewangelia; nie jest to żad-
na naiwna wskazówka, ale wyraz postawy życiowej, która opiera się na tym, że to
Bóg ostatecznie jest Panem dziejów i każdego życia, a nie my — ludzie.

Kierując się taką postawą życiową, wypełniam moją posługę stałego diakona
na wyznaczonych mi obszarach w szkole i w parafii. Czynię to w poczuciu ogrom-
nej wdzięczności, dodatkowo jako podarunek traktuję fakt, że swoją posługę mogę
wypełniać razem z 239 stałymi diakonami (z tego tylko 37 pracuje na płatnych eta-
tach) i przynależeć do diecezji Münster. W ten sposób wielorako wspieramy wspólne
zadania w Kościele.

Wielką wdzięczność pragnę okazać swojej małżonce i naszym synom, którzy
z pełną wyrozumiałością i krytyczną sympatią towarzyszyli mi na drodze mojej po-
sługi. Solidarność i wsparcie mojej rodziny jest dla mnie mocnym oparciem w co-
dziennym życiu jako diakona.

Z całą czujnością muszę umiejętnie wybierać, co w aktualnej sytuacji, jako stałe-
go diakona pracującego zawodowo, jest dla mnie możliwe do wykonania. Z wielką
uwagą staram się zawsze na nowo odtworzyć „okna współczesności”, aby włączyć
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się ze swoją posługą diakona, a z drugiej strony mieć odwagę i wiedzieć, kiedy po-
wiedzieć „nie”. W moim cywilnym zawodzie — jako nauczyciel — doświadczam
także, jak wielkie szanse posiada Kościół w przywróceniu posługi stałego diakona
i dzięki temu być obecnym w miejscach pracy, gdzie nie ma już żadnego dostępu.
Jako diakoni z cywilnym zawodem reprezentujemy Kościół w jego urzędowej struk-
turze wewnątrz świata pracy i „na rynku współczesnego społeczeństwa”.

Pragnę na koniec podkreślić, że w niczym innym nie spełniam się bardziej, jak
w towarzyszeniu napotkanym ludziom w ich drodze życia. Uczestniczyć w ich spra-
wach życiowych, w ich radościach i boleściach, w ich problemach życiowych i do-
tyczących spraw wiary. Oddać im siebie w posługiwaniu, a przede wszystkim sta-
nąć przy nich w nagłych i trudnych sytuacjach. Szczególnie zależy mi wtedy, aby
dodać im otuchy i wzmocnić zaufanie, a także wskazać, iż wszyscy jesteśmy w rę-
kach Bożej miłości, którą wszyscy jesteśmy obdarowani. W tym znaczeniu zatytuło-
wałem moje świadectwo: „Nadać konkretny kształt miłości Boga w życiu codzien-
nym”. Czy istnieje piękniejsze zadanie?

Tł. ks. H.J. Sobeczko
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Wspomnienia i wypowiedzi

1. Diakon Czesław Cebulla

Mgr teologii, inżynier, lat 41, żonaty, 4 dzieci, święcenia diakonatu: 30 czerwca
2013 r., nauczyciel w zakresie diagnostyki samochodowej i katecheta w Technikum
Mechanicznym w Opolu; parafia Dąbrowa, tel. 502 529 423, e-mail: ccebulla@wp.pl.

Poproszono mnie, bym podzielił się własnymi przeżyciami na drodze do diako-
natu. Powołanie jest zawsze związane z nawiązaniem przez człowieka bardzo oso-
bistego i intymnego dialogu z Bogiem, dlatego trudno mi jest dzielić się tym, co
było w tej drodze najważniejsze. Pewne wydarzenia i zwrotne momenty w naszym
życiu na zawsze pozostaną tajemnicą znaną tylko Bogu, której nie jesteśmy w stanie
wyrazić na ludzki sposób, nawet gdybyśmy taką próbę podjęli. Dla mnie powoła-
nie jest drogą, która wciąż trwa i którą z upływem lat zacząłem bardziej dojrzale
rozumieć i podejmować. 

Dla chrześcijan nieocenioną pomocą na tej drodze jest przykład i wstawien-
nictwo świętych. Myślę tu o moim patronie — błogosławionym Czesławie. Treść
tego imienia („cześć” i „sława”) przyświecała mi zawsze jako życiowe zobowią-
zanie wobec Boga. Od dziecka moją opiekunką była także św. Anna. Odpustowy
drewniany kościół św. Anny był dla mnie i mieszkańców mojej rodzinnej miejsco-
wości niejako „naszym kościołem”, choć leżał w już granicach Czarnowąs. Pod jej
opieką wzrastałem jako ministrant, a w dorosłym życiu jako małżonek i ojciec.
Szczególnym doświadczeniem jest dla mnie również pomoc św. Antoniego, której
doświadczałem wielokrotnie w bardzo namacalny sposób. Przykład życia świętych
Piotra i Pawła, doświadczony głębiej podczas lektury Nowego Testamentu, w trak-
cie przygotowań do studiów teologicznych, pozwolił mi spojrzeć z nowej perspek-
tywy na wydarzenia z własnego życia, związane z poszukiwaniem, znalezieniem
i zrozumieniem życiowej drogi, grzesznością, nawróceniem, powołaniem i odpo-
wiedzią na nie. Jednak do diakonatu niewątpliwie doprowadził mnie św. diakon
Wawrzyniec, męczennik z czasów rzymskich prześladowań. Spoglądał na mnie od
momentu zamieszkania w Dąbrowie w 2000 r. Nie był to jednak pierwszy kontakt
ze św. Wawrzyńcem. Krótko przed święceniami odkryłem, że chociaż tego sobie
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nie uświadamiałem, przez całe lata spoglądał on na mnie również z nieistniejącego
już bocznego ołtarza we wspomnianym, spalonym w 2007 r., drewnianym kościele
św. Anny. 

Na kształtowanie się naszego powołania równie ważny wpływ mają ludzie,
których spotykamy w naszej ziemskiej wędrówce. Nie sposób wymienić tutaj wszyst-
kich. Na pierwszym miejscu są to na pewno rodzice, a potem także rodzeństwo.
Stale mam w pamięci mieszkającą z nami bardzo zaangażowaną w parafialne życie
babcię oraz mieszkającą w sąsiedztwie jej owdowiałą bratową, którą bardzo lu-
biłem odwiedzać, zastając ją zazwyczaj z modlitewnikiem w rękach. Byli to także:
siostra katechetka, proboszcz rodzinnej parafii, wikarzy i inni kapłani, koledzy i ko-
leżanki, nauczyciele i wykładowcy. Bezpośrednim posłańcem, który na ludzki sposób
potwierdził moje powołanie do diakońskiej służby Bogu i ludziom, jest mój obecny
ksiądz proboszcz. Wszystkim winien jestem wielką wdzięczność. Nic nie posiada-
my, czego byśmy nie otrzymali, dlatego podjęcie posługi diakona traktuję przede
wszystkim jako odpowiedź na Boże wezwanie, wyjaśnione przez Pana Jezusa w przy-
powieści o talentach. 

Miłość to szczęście i cierpienie. Tej prawdy doświadczamy i doświadczaliśmy
wraz z żoną przez wszystkie lata wspólnego życia. Podobnie jest w relacji miłości
do Boga. Podjęcie każdej posługi w Kościele wiąże się na pewno z wieloma wy-
rzeczeniami i ofiarami, a niejednokrotnie także z cierpieniem. Jednak to właśnie
spełnianie własnego powołania daje również człowiekowi prawdziwe szczęście.
Właśnie takim w pełni szczęśliwym człowiekiem czuję się i ja — jako chrześcija-
nin, mąż, ojciec, syn, brat i wybrany przez Boga sługa — diakon.

Bycie diakonem, bycie duchownym to wielka łaska, ale i ogromna odpowie-
dzialność. Rozumieją to także moi bliscy. Cały okres przygotowania do diakonatu
był dla mojej rodziny, żony i dzieci szczególnym doświadczeniem. Diakon stały
to całkowita nowość w naszych czasach. Wiele pytań, obaw i niepewności, ale
jednocześnie pozytywne i radosne doświadczenia, czasem także zabawne sytuacje.
W tym wszystkim była Boża łaska i choć nie było łatwo, myślę, że był to dla nas
czas błogosławiony. Różne były także reakcje krewnych i znajomych, kiedy dowia-
dywali się o mojej decyzji. Dziś, już po święceniach, spotykam się z pełną akcep-
tacją, uznaniem i wsparciem. Wielkim umocnieniem jest dla mnie każde dobre
słowo, gest i modlitwa, których wciąż doświadczam, ze strony rodziny, przyjaciół,
bliskich, sąsiadów, parafian, koleżanek i kolegów w pracy. To doświadczenie było
wielką łaską szczególnie podczas bezpośrednich przygotowań do święceń i spotkań
z ludźmi po ich przyjęciu. Każdy taki gest jest dla mnie niejako nośnikiem i po-
twierdzeniem Bożej łaski, której — jak pisze św. Paweł — nie zabraknie. Dla dia-
kona, tak jak dla każdego chrześcijanina, źródłem życia i umocnieniem jest przede
wszystkim Eucharystia. Staram się brać w niej udział codziennie. Przyjęty obo-
wiązek odmawiania liturgii godzin pozwala mi wciąż na nowo uświadamiać sobie
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otrzymane przez święcenia łaski i przyjęte zobowiązania. Czasem bywa i tak, że
gorliwe odprawienie jutrzni czy nieszporów wymaga dużego zaparcia. Jest to jed-
nak nieoceniony skarb, jaki otrzymujemy od Kościoła, i osobiście tak go pojmuję.
Udział w tej codziennej modlitwie ludu Bożego rzeczywiście daje oparcie i siłę
w trudnościach.

Bezpośrednio po święceniach otrzymałem od biskupa ordynariusza dekret kie-
rujący mnie do posługi w mojej parafii — pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie. Teraz
już jako diakon kontynuuję swoją posługę w parafialnym zespole Caritas. Jeden
ksiądz, sześć miejscowości, cztery kościoły — ten opis chyba wystarczy, by poka-
zać, że diakon ma w naszej parafii co robić, jeśli chodzi o posługę liturgiczną. Cza-
sami posługuję do Mszy św. w jednym ze szpitali w Opolu, pomagając księdzu ka-
pelanowi w zanoszeniu Komunii chorym i udzielając im błogosławieństwa, choć
z racji wielu zajęć nie udaje mi się to zbyt często. Bardzo ważna i ubogacająca jest
dla mnie praca katechety w szkole i praca nauczyciela przedmiotu cywilnego (diag-
nostyka pojazdów samochodowych). Jako formę posługi traktuję także samą obec-
ność jako diakon w gronie nauczycieli. 

Pytany o plany i zamiary na przyszłość, odpowiem tylko, że moim pragnieniem
jest dziś przede wszystkim własne uświęcenie, miłość w rodzinie oraz radość ze
służby Bogu i ludziom. W tym wszystkim staram się wsłuchiwać w głos Pana i w zgo-
dzie z nim planować wszelkie przedsięwzięcia. 

Każda służba to pewien wysiłek i wyrzeczenia, ale dla wolnego człowieka jest
z nią także związana nagroda. Dla diakona stałego, który pełni posługę utrzymując
się z innej pracy zawodowej, jeszcze większą radość daje świadomość, że swoje
skarby z nią związane gromadzi w niebie. 

2. Diakon Ryszard Kłoś

Mgr teologii, inżynier – elektryk, lat 65, żonaty, 5 dzieci, emeryt, święcenia diako-
natu: 30 czerwca 2013 r.; parafia Polska Nowa Wieś, tel. 77 46 47 144.

Chociaż przyjęcie święceń diakonatu jest już faktem dokonanym, to w dalszym
ciągu, pomimo upływu kilku miesięcy od święceń, stawiam sobie pytanie: Dlaczego
ja zostałem włączony w ten plan, który należało by postrzegać jako widome dzia-
łanie Ducha Świętego? Bowiem to wyjątkowe dla mnie wydarzenie życiowe przyj-
muję do siebie jako Boży Dar. Jako szum wiatru i ognisty płomień na podobieństwo
dnia Pięćdziesiątnicy, który przeniknął ściany mojego dotychczas zamkniętego ży-
cia osobistego. Dar ten być może nie w pełni przeze mnie zasłużony przed Panem
Bogiem, kiedy spoglądam na swoje życie z perspektywy minionych 65 lat. To jed-
nak Dar ten stał się dla mnie istotną treścią nowej drogi życiowej. Niemniej w dal-
szym ciągu zadaję sobie pytanie, dlaczego to ja zostałem zaproszony, aby uczest-
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niczyć w pasterskim dziele, zapoczątkowanym przez naszego biskupa ordynariusza
Andrzeja Czaję. 

W dalszym ciągu ogarnia moją duszę głębokie zamyślenie, będąc osadzony
w świeckich realiach: Jaka dla mnie będzie ta nowa droga, na którą wkroczyłem?
Kłębowisko pytań, na które szukałem odpowiedzi, aż znalazłem jedyną odpowiedź
wielowątkową, wziętą ze świętych ksiąg. Po pierwsze, to: „Panie, nie jestem go-
dzien (...)”, ale po drugie: „że to nie my Ciebie, lecz Ty nas wybrałeś (...)”. Poją-
łem też, że przecież wcześniejsze ukończenie studiów inżynierskich, jeszcze w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, nie powinno stanowić dla mnie granicy
okresu poznawczego, jak się rzeczywiście mają sprawy „tego świata”. Przecież spoj-
rzenie na świat oparte wyłącznie o inżynierskie „szkiełko i oko” nie dawało odpo-
wiedzi na wszystkie problemy egzystencji ludzkiej. Wyższe wykształcenie technicz-
ne wprawdzie dawało konkretny zawód, lecz jakby czegoś brakowało do osiągnięcia
pełni człowieczego bytowania. W tamtym czasie, po zawarciu sakramentalnego
związku małżeńskiego, żyłem jako świecki katolik, tak jak wielu innych, o których
można w języku potocznym powiedzieć: „to ten, co chodzi w niedzielę do kościoła
i ma ochrzczone dzieci, które posłał do I Komunii św.” Bardziej chyba w tamtym
czasie, u początku dorosłej drogi życiowej i rozwijającej się liczebnie rodziny,
energia moja nakierowana była na osiągnięcie sukcesów zawodowych, dających
z kolei twardą stabilizację życiową. Mogę jednak dobitnie powiedzieć, że pomimo
tego początkowego, jeszcze z młodych lat, ukierunkowania życiowego, w moim
przypadku nie było sytuacji, kiedy ziemskie cele wyznaczałem sobie egoistycznie,
jako niezbędne do osiągnięcia za wszelką cenę. Zawsze starałem się dostrzegać obok
siebie innych bliźnich w relacjach międzyosobowych.

W moim życiorysie mogę wyróżnić kilka etapów i mam świadomość, że to one,
chociaż wtedy niepostrzeżenie, wiodły mnie do diakonatu. W tamtym czasie nie
miałem jeszcze tak dalekowzrocznego spojrzenia, że to one mogą stanowić począ-
tek. Że to mogą być właśnie wąskie ścieżki, takie dróżki, po których nieporadnie
dreptałem, ale teraz wiem, że kierunek był właściwy. Starając się stąpać po owych
dróżkach zgodnie z Dekalogiem, nie nosiłem w sobie żadnego przekonania, jakobym
miał zadatki na człowieka, zdolnego do udziału w sprawach bardziej wzniosłych,
niż zwykłe ziemskie zabieganie o „chleb powszedni”.

Etap pierwszy — to Podlasie. Szkolny i gimnazjalny okres mojego życia w Siedl-
cach, w diecezji zwanej wówczas janowsko-podlaską. Tam właśnie w murach ka-
tedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyjmowałem sakra-
menty: Pierwszej Komunii św. i bierzmowania oraz byłem aktywnym ministrantem.
Chociaż to już z górą 50 lat minęło, nic nie jest w stanie zatrzeć pamięci o moich
religijnych wychowawcach: księdzu kurialnym Janie Kurowskim i salezjaninie,
ks. Alfredzie Hoffmanie, dyrygencie chóru katedralnego i tym, który uczył pierw-
szego śpiewu: „Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy...” Owi kapłani w trud-
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nych dla Kościoła czasach, najpierw docierając do świadomości dziecięcej, a póź-
niej młodzieńczej, uczyli miłości do Boga i ojczyzny. Jakże wzniośle był przeżywany
pod ich przewodnictwem okres Millenium, 1000-lecia chrztu Polski i dramatyczna
peregrynacja po kraju cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Drugi etap — to wkraczanie na dorosłą i samodzielną drogę życiową. Ukończenie
studiów, zamieszkanie w Opolu i zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego 
z Marią. Osobą, z którą, kiedy pozostawaliśmy oboje w stanie wolnym, jak i w ok-
resie narzeczeństwa, zachowaliśmy wzajemnie czystość dziewczęcą i młodzieńczą.
Pozostając w związku małżeńskim już od ponad czterdziestu lat, kierowaliśmy się
odpowiedzialnym rodzicielstwem i przyjęliśmy każde nasze poczęte dziecko, nie
mając nigdy zawahań i zwątpień w trudnych życiowo chwilach. Każde z dzieci
było dla nas Bożym darem, i mając teraz przed sobą mocno związanych z rodziną
pięciu dorosłych, wykształconych, po studiach, synów, dziękujemy Panu, iż dał
nam obfite żniwo życia.

Trzeci etap — to życie rodzinne w Opolu przy parafii katedralnej pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Z racji służby liturgicznej pełnionej przez synów w ka-
tedrze można by rzec, iż było to życie w cieniu murów tej świątyni — ciche życie,
wychowywanie dziatwy bez szczególnych wydarzeń zakłócających jego harmonię.
W tym właśnie okresie z duchowej inspiracji ówczesnych kapłanów: ks. prałata
Stefana Baldego, proboszcza opolskiej katedry, i wikarych, posługujących w tym
kościele w latach 1985–1988, podjąłem studia teologiczne na utworzonej w Opolu
Filii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończyłem
w 1991 r., mając za promotora pracy dyplomowej ks. prof. dr. hab. Jana Kopca,
obecnego biskupa ordynariusza gliwickiego. Na tym jednak sprawy się zatrzymały.
Dyplom poszedł do szuflady, a ja kontynuowałem swoją pracę zawodową jako
inżynier energetyk — kierownik w dużej firmie energetycznej, PGE Elektrownia
Opole.

Etap czwarty. Silniejsze zaangażowanie w sprawy Kościoła zaczęło się poja-
wiać, kiedy z rodziną przeprowadziliśmy się do Polskiej Nowej Wsi pod Opolem.
Tam właśnie z upływem lat, na prośbę ks. radcy Stanisława Wąsika. proboszcza
parafii, który wiedział o moich studiach teologicznych, zacząłem pełnić drobną po-
sługę kościelną. Zasadniczy przełom w dochodzeniu do diakonatu stałego nastąpił
dopiero w czerwcu 2011 r. za sprawą ks. infułata Helmuta Jana Sobeczki, któremu
biskup ordynariusz Andrzej Czaja powierzył misję rekrutacji kandydatów na studia
uzupełniające i przygotowujące do święceń na diakona stałego, realizowane w ra-
mach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Jako parafianin z Pol-
skiej Nowej Wsi byłem znany ks. Sobeczce m.in. dlatego, że pod jego kierunkiem
studiowałem na opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i stąd moja
osoba została uznana za potencjalnego kandydata na dalsze studia. Podjęcie decy-
zji z mojej strony było trudne i trwało około trzech miesięcy. Biorąc przy tym pod
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uwagę sprawę wieku i wydolności zdrowotnej jako mniej istotne, pozostawało naj-
bardziej istotne pytanie, a może nawet wątpliwość: Czy będąc człowiekiem ponad-
sześćdziesięcioletnim, obarczonym bagażem świeckości, jestem na tyle godny, by
przyjąć święcenia i stanąć przy ołtarzu Pańskim? Odpowiedź na to znalazłem tylko
jedną: „W Kościele trwam od chrztu, bez żadnych okresów kryzysowych i załamań.
Na zawołanie Kościoła i jego hierarchów nie należy zatem odpowiadać «nie»”.
Posłusznie przyjąłem zaproszenie naszego opolskiego Kościoła partykularnego
i jego Pasterza. Po uzyskaniu referencji od proboszcza, złożyłem wymaganą prośbę
do Biskupa Opolskiego o dopuszczenia do studiów. Pomyślnie przeszedłszy dwu-
letni okres nauki, ćwiczeń i egzaminów, razem z kursowymi kolegami doszedłem
do celu. Myśl św. Pawła nasuwa się sama i dodaje sił na przyszłość: „W dobrych
zawodach uczestniczyłem, bieg ukończyłem”.

Piąty etap. Odnowienie posługi diakona w Kościele katolickim na mocy dekre-
tów Soboru Watykańskiego II dopuszcza do posługi diakona także mężczyzn żona-
tych, jednak pod pewnymi warunkami. Takim istotnym warunkiem, oprócz studiów
teologicznych, jest zgoda żony. I tutaj wyrażam wdzięczność mojej żonie, Marii
z domu Korczak, rodem z Małopolski, z diecezji tarnowskiej. Wiemy, że jest to
diecezja, w której od dziesięcioleci rodzi się najwięcej powołań kapłańskich, i ten
fakt z pewnością najsilniej usposabiał moją żonę, aby przed biskupem ordynariu-
szem bez wahania wyrazić zgodę na moje wyświęcenie. Dlatego mojej żonie wyra-
żam bezgraniczną wdzięczność i podziękowanie, bo chociaż diakonat dotyka mnie
osobiście, to niemożliwe byłoby osiągnięcie tego celu bez decydującego słowa z jej
strony.

Reasumując w dużym skrócie owe pięć etapów, wiem teraz, że rozpoczął się
szósty etap mojego życia, a właściwie nowa droga odpowiedzialnej posługi dia-
końskiej Ta służba Bogu i ludziom daje mi dużo radości, a także właściwe pojmo-
wanie egzystencji człowieka, która prowadzi do celów ostatecznych.

3. Diakon Rudolf Syga

Mgr teologii, inżynier, lat 72, żonaty, 3 dzieci, emeryt, święcenia diakonatu: 30 czer-
wca 2013 r.; parafia Otmuchów, tel. 600 017 264; e-mail: r.syga@o2.pl.

Całe życie jest drogą, a na niej, jak na każdej drodze, stoją znaki. Na tej mojej
drodze zawsze był Ktoś, kto mnie prowadził, był obok mnie, podtrzymywał, pod-
nosił z upadku i stawiał znaki. Nie zawsze zdawałem sobie z tego sprawę, ale dzi-
siaj z perspektywy przeżytych lat widzę to wyraźniej: tę przemożną opiekę nade
mną i nie tylko nade mną, ale nad całą moją rodziną.

Nie bez znaczenia jest fakt, że 22 stycznia 1941 r. otrzymałem chrzest święty.
W tym dniu obchodzimy wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika, który
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jest patronem diakonów stałych diecezji opolskiej. Także mój syn, Dominik, będąc
w drodze do kapłaństwa, otrzymał święcenia diakonatu 21 września w tym samym
roku, w katedrze bamberskiej, a jego obecną parafią jest kościół pod wezwaniem
św. Marcina w Bambergu, w którym ja zostałem ochrzczony.

To wszystko wydaje mi się niesamowite i byłoby trudno samemu to zaplano-
wać. Jak doszło do tego, że Kościół w osobie biskupa ustanowił mnie diakonem?
Dzisiaj widzę jasno i wyraźnie, że Pan prowadził mnie tą drogą już od bardzo daw-
na i ukazywał mi na niej znaki, które jedynie próbowałem odczytać.

Dość wcześnie osierocił mnie ojciec, a moja matka zaraz po wojnie ponownie
wyszła za mąż. Wychowywałem się w podopolskiej wsi, gdzie wszyscy uczęszczali
na niedzielną Mszę — i ja też. Byłem też jakiś czas ministrantem, ale krótko. Ze
względu na stanowisko ojca nie mogłem. W szkole podstawowej należałem do
chóru i nasza pani namawiała rodziców, abym się kształcił muzycznie. Takich moż-
liwości jednak wtedy nie było. W wolnym czasie byłem zobowiązany pomagać
w gospodarstwie i paść krowy. Rodzice zawsze powtarzali: „Ucz się, bo jak nie, to
będziesz całe życie paść krowy”. Muzycznie to ja się dopiero niedawno dokształ-
ciłem, bo ukończyłem roczny kurs dla kantorów i to mi bardzo pomaga w mojej
obecnej posłudze, jako diakona. W szkole średniej pokochałem łacinę i do dzisiaj
lubię chorał gregoriański. 

Moje życie płynęło spokojnie. Jestem człowiekiem, który potrafi poprzestawać
na tym, co posiada, a w domu rodzinnym nauczony zostałem uczciwej pracy i mó-
wienia prawdy. Najpierw szkoła średnia i studia ekonomiczne, praca i kariera za-
wodowa, małżeństwo i rodzina; żona Barbara z domu Posadowska i trójka dzieci.
W 1980 r. urodziło się nam trzecie dziecko — drugi syn. Wiekowo zbliżałem się
do czterdziestki. Jaka była wtedy moja wiara? Zawsze starałem się być w niedzielę
w kościele, podpierałem jakiś filar albo siadałem na swoim stałym miejscu, no-
siłem książeczkę, bo lubię śpiewać. Dwa razy do roku spowiedź. Ale czy kochałem
Pana Boga? Pewnie tak. Ja miałem do Niego wyrobiony szacunek albo raczej res-
pekt. Był dla mnie obrazem karcącego ojca, który na skargę matki reagował wkro-
czeniem w akcję z szerokim pasem. Jeżeli to była jakaś miłość, to była to napewno
miłość egoistyczna. Miłość, która więcej bierze, a mniej daje. Bardzo często moje
„ja” stawiałem na pierwszym planie i tak też było w relacji do Pana Boga.

Wtedy właśnie otrzymałem pierwszy sygnał — znak. Syn Dominik miał od
urodzenia uszkodzone jedno oko. Sam nie wiem, jak to się stało, ale znalazłem się
na kolanach przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Oddałem wtedy
siebie i syna do Jej dyspozycji. Dzisiaj syn na to oko widzi, i jak już wspomniałem,
jest kandydatem do kapłaństwa. Odtąd zawsze klękam przed Jej obrazem ilekroć
wchodzę do kościoła, a obecnie już jako diakon odprawiam co wtorek nabożeństwo.

Pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęło się coś niedobrego dziać. Z dnia na
dzień psuła się atmosfera w pracy. Jako jeden z dyrektorów dużej fabryki mebli
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byłem odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne i finansowe. Narastające trudności
często przerastały moje możliwości. Stałem się człowiekiem nerwowym, a to prze-
nosiło się na dom rodzinny. Wszystko zaczęło się rwać. Moja pierwsza reakcja to
ucieczka w samotność, ale od siebie samego uciec nie mogłem. Postanowiłem za-
brać rodzinę, wyjechać i rozpocząć życie na nowo. Wahałem się. Była to poważna
sprawa. Z nikim nie chciałem rozmawiać poza żoną, ale ona nie wiedziała, jak mi
pomóc. Zwróciłem się wtedy do Pana Boga z pytaniem, co mam robić. Po raz pier-
wszy moja modlitwa była rozmową z Nim, a raczej prośbą: daj mi, Boże, jakiś znak.
I tak trwało to prawie rok. Miałem wtedy 49 lat. Myślałem o wyjeździe do Nie-
miec, do Bambergu, i czekałem na wizę. Otrzymałem ją dla całej rodziny i to była
dla mnie ta oczekiwana ze strony Boga odpowiedź na moje pytanie. Wyjechałem
w październiku 1990 r., chwilowo bez żony i tylko ze starszym synem. Wkrótce,
bo w niespełna dwa miesiące potem, poważnie zachorowałem. Przebywałem w szpi-
talu ze znakomitą opiekę lekarską, ale sam, w obcym kraju, bez rodziny wokół sie-
bie i ze świadomością rychłej śmierci. To, że muszę wkrótce umrzeć, a byłem tego
wtedy pewny, przyjąłem z całkowitym spokojem i z wielką rezygnacją. Zobaczyłem
całe moje życie i poczułem głęboki żal, że będę musiał stanąć przed moim Stwórcą
tak naprawdę z pustymi rękoma. Wtedy to po raz pierwszy zwróciłem się o przeba-
czenie do Jezusa. Ja nie prosiłem o życie, ja prosiłem o miłosierdzie i to był w moim
życiu drugi znak.

Niebawem wyzdrowiałem. Jeszcze w szpitalu przy każdej okazji chciałem być
na Eucharystii. Tam też po raz pierwszy otrzymałem sakrament namaszczenia cho-
rych. Przebywałem nadal w Niemczech i teraz zaczęły się dziać rzeczy fantastycz-
ne. Zostałem uratowany z wypadku, otrzymałem stypendium i ukończyłem studia
podyplomowe na Uniwersytecie w Reutlingen. Wróciłem w 1993 r. do Otmuchowa,
do domu, i wkrótce zostałem zatrudniony w firmie niemieckiej jako przedstawiciel
handlowy na Polskę. Jezus dawał mi prezent za prezentem i to bez moich specjal-
nych zasług, a ja stale dziękowałem Maryi za łaski wypraszane dla mnie i dla mo-
jej rodziny. W 1994 r. propozycję przyjęcia obowiązków nadzwyczajnego szafarza
Komunii św. przyjąłem bez chwili zastanowienia, a moja żona, Barbara, zaakcep-
towała to z wielką pokorą i to był dla mnie trzeci znak.

Odtąd zacząłem codziennie uczestniczyć w Eucharystii i stopniowo wykony-
wać wszystkie posługi przy ołtarzu, jakie są możliwe dla osoby świeckiej. Cztery
lata później podczas rekolekcji Apostolatu Maryjnego bez żadnego wahania wstą-
piłem do Wspólnoty Maryjnej Mężczyzn i zostałem jej liderem. Tak więc oddałem
się na służbę Maryi we wspólnocie modlitewnej, a 10 lat wcześniej oddałem się
Jej sam i to był dla mnie czwarty znak. 

W mojej parafii odbywały się rekolekcje, które prowadziła międzynarodowa
grupa ewangelizacyjna ICP. Wtedy Jezus dał mi niesamowity dar — oczyszczenie
ze wszystkich zranień, jakich doznałem od innych osób. Z chwilą, gdy wypowie-
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działem słowo „przebaczam”, oblał mnie nagle gęsty pot i poczułem się wyzwolo-
ny, to był dla mnie piąty znak.

Któregoś dnia otrzymałem zaproszenie: „Przyjdź do nas do Odnowy w Duchu
Świętym, mamy spotkania co środę po wieczornej Mszy św.” Powiedziałem: „Do-
brze”, ale nie mogłem, bowiem pracowałem poza miejscem zamieszkania. Zawsze
marzyłem, abym mógł kiedyś pomieszkać z żoną na emeryturze. Nie musiałem jed-
nak wcale długo czekać. Oboje zostaliśmy nagle zwolnieni, otrzymaliśmy emery-
tury i jesteśmy razem. Mogłem teraz wstąpić do Odnowy, gdzie wkrótce zostałem
animatorem i wspólnota powierzyła mi obowiązek głoszenia tam katechez. Potem
wziąłem udział w dziewięciotygodniowym seminarium odnowy wiary, jasno i wy-
raźnie dotarło wtedy do mojej świadomości, że moim jedynym Panem jest Jezus
Chrystus. Jego postawiłem w swoim życiu na pierwszym miejscu i to był dla mnie
szósty znak.

Ksiądz proboszcz zaproponował mi podjęcie studiów teologicznych na Uniwer-
sytecie Opolskim, mówiąc: „Idź na studia, a będziesz pierwszym diakonem stałym”.
Nie byłem tym specjalnie zaskoczony, bo wewnętrznie chyba już do tego dojrzałem.
Studia ukończyłem w 2009 r. i czekałem z wielką pokorą na wezwanie Kościoła.
Potem była dwuletnia formacja i w 2013 r. święcenia — i to jest dla mnie siódmy
znak.

Zawsze lubiłem pomagać innym w ich codziennych potrzebach, a obecna służ-
ba jako diakona sprawia mi wielką radość. Czy coś się zmieniło w moim życiu?
Myślę, że nastąpił we mnie wzrost poczucia odpowiedzialności wobec siebie, mo-
jej rodziny i całego Kościoła, któremu służę. Odczuwam dużą życzliwość tak ze
strony rodziny, jak i osób spotykanych przypadkowo na ulicy. Na mojej drodze
wiernie towarzyszy mi żona. Wiele osób modli się za mnie i często proszony jestem
o modlitwę w indywidualnych potrzebach. Odprawiam regularnie nabożeństwa,
w każdą niedzielę zanoszę Komunię chorym. Z okazji święceń otrzymałem od Zako-
nu Rycerskiego św. Jerzego, do którego należę od 2006 r., pewną sumę pieniędzy
z przeznaczeniem na cele charytatywne. Zawsze chciałem służyć lepiej i z większą
gorliwością, teraz przyjmuję to jako swój obowiązek.

Od jakiegoś czasu „chodziło za mną” słowo „ewangelizacja”. Prosiłem zatem
Jezusa, aby mi wskazał jakieś konkretne zadanie. I stało się. Na początku grudnia,
w pierwszym tygodniu Adwentu 2013 r., przyszedł do mnie znajomy z zapytaniem,
czy nie znam kogoś, kto mógłby przygotować dorosłą osobę do chrztu. Wkrótce po-
jechałem do Opola i tam dowiedziałem się, że to ja mogę być tym kimś. Spotyka-
my się dwa razy w tygodniu, a ostatnio też na katechezach neokatechumenalnych.
Marcin ma 34 lata i jest kawalerem, ma narzeczoną, którą bardzo kocha i chce się
z nią ożenić. To jest cudowne i nadzwyczajne, jak Duch Święty prowadzi jego
i mnie, abym potrafił krok po kroku otwierać drzwi do serca Marcina i aby tam na
zawsze mógł zamieszkać Jezus Chrystus.
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Kiedyś przyjąłem Jezusa za swojego Pana, dzisiaj chcę Go wiernie naślado-
wać. Żyję w poczuciu ogromnej odpowiedzialności i wierzę, że Jezus nadal będzie
mi pokazywał drogę, jaką powinienem iść. Na tej drodze z Jezusem zawsze towarzy-
szyła mi Maryja i to jest dla mnie wielka łaska i ogromne poczucie bezpieczeństwa. 

4. Diakon Albert Karkosz

Dr teologii, lat 59, żonaty, 3 dzieci, emeryt, święcenia diakonatu: 24 października
2013 r.; parafia Przemienienia Pańskiego w Katowicach, e-mail: wielebny.albercik@
interia.pl.

Gdy przygotowywałem homilię na obchód święta Alberta Wielkiego — Dokto-
ra Kościoła, dominikanina i biskupa, mojego patrona, przypadające 15 listopada,
przekonałem się, iż u Pana Boga nie ma przypadków. Zaznaczyłem „święto”, a nie
wspomnienie, gdyż parafia Przemienienia Pańskiego w Katowicach, w której przy-
jąłem sakramentalne święcenia diakonatu, na terenie której mieszkam i do której
przez mojego arcybiskupa zostałem zadekretowany, jest parafią dominikańską, stąd
wysoka ranga obchodu liturgicznego mojego patrona.

Treść homilii oparłem o Ewangelię Mateuszową (Mt 25,14-23), opowiadającą
o talentach. Sporo musiało upłynąć czasu do momentu, kiedy uświadomiłem sobie,
iż imię Albert, które dano mi na chrzcie świętym, jest powodem do dumy i zobo-
wiązuje do czegoś. W miarę dorastania zacząłem się interesować mym patronem,
dostrzegając jego wielkość. Zacząłem również śledzić życiorysy innych Albertów:
Schweitzera, Einsteina czy Brata Alberta.

I co się okazuje? Wszyscy oni dali swym życiem wspaniałą egzegezę do przy-
powieści o talentach. Po prostu właściwie rozdysponowali swoim życiem, gdyż pod-
stawowym talentem, jaki otrzymaliśmy od Stwórcy, jest nasze człowieczeństwo. 

Jak wykorzystuję dane mi człowieczeństwo? Oto jedno z pytań, jakie wynika
z przypowieści o talentach. Otóż podstawowym sposobem pielęgnowania i pom-
nażania tego talentu jest wsłuchiwanie się w przykazanie miłości i wierność temu
przykazaniu. Jak to wciąż przypomina nam Kościół: „Człowiek jest jedynym stwo-
rzeniem na tej ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego”. Dlatego nie zrealizuje
człowiek inaczej swojego życia, niż poprzez bezinteresowny dar z samego siebie.

I tak zaczyna się krystalizować punkt wyjścia w odpowiedzi na pytanie: „Jak
wyglądała moja droga do diakonatu”?

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku rozpocząłem pracę zawodo-
wą jako stażysta w Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Była to kontynuacja
uprzedniej edukacji. Lata mijały, awansowałem i zmieniałem kopalnie, ponieważ
nie do końca należycie przemyślana polityka restrukturyzacyjna przemysłu węglo-
wego doprowadziła do zamykania kolejnych kopalń, na których pracowałem. Przed



PIERWSI DIAKONI STALI W DIECEZJI OPOLSKIEJ I KATOWICKIEJ 91

dwoma laty przeszedłem na emeryturę ze stanowiska głównego dyspozytora ruchu
kopalni. Myślę, iż wątek zawodowy, bardzo ważny w moim życiu, umożliwiający
utrzymanie rodziny i dający szansę na realizację swoich pasji, w niewielkim stop-
niu czytelnikowi nakreśliłem. 

Czas szybko mija. W dniu święceń miałem za sobą 10 770 dni wspólnego prze-
mierzania przez życie z Barbarą — żoną i matką naszych dorosłych już w tej chwi-
li synów: Dominika, Jasia i Filipa. Od sierpnia tego roku wraz z żoną zaczęliśmy
funkcjonować jako dziadkowie za sprawą wnuka Franka. Tych, którzy tego nie do-
świadczyli informuję, że jest to zupełnie inne doświadczenie niż ojcostwo. Po prostu
coś nowego i pięknego.

Magisterium z teologii uzyskałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
w Lublinie. Teraz, kiedy na to wydarzenie patrzę przez pryzmat otrzymanego z rąk
abpa Wiktora Skworca sakramentu święceń, widzę metodologiczną ingerencję Pana
Boga.

Później zostałem ustanowiony przez bpa Stefana Cichego nadzwyczajnym sza-
farzem Komunii św. Było to też bezprecedensowe wydarzenie w historii archidie-
cezji, ponieważ do tej posługi przygotowywał mnie i kolegę Jana sam proboszcz,
ponieważ w tym czasie nie był przewidziany żaden kurs przygotowujący przysz-
łych nadzwyczajnych szafarzy, a owemu kapłanowi bardzo zależało, by takowi byli
na terenie jego parafii.

W międzyczasie rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego z zakresu historii Kościoła. Jako bakałarz bpa prof. Jana
Kopca, zanurzałem się w teologii przeplatanej historią. Po dwóch latach obroniłem
licencjat rzymski, a po kolejnych dwóch — doktorat.

I tak Pan Bóg układał domino.... i błogosławił, gdyż w tym wszystkim widziałem
Jego ewidentną pomoc i wtedy jeszcze bliżej niesprecyzowany plan. We wspomnia-
nym okresie zwróciłem uwagę na Ps 127. Uderzyła mnie jego oczywista z jednej
strony, a z drugiej strony bardzo głęboka treść. Często też cytowałem początek tego
wspaniałego psalmu osobom zbyt zadufanym w sobie, a jednocześnie doświadcza-
nym przez los, bo przecież „Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, daremnie nad nim
robotnik pracuje”.

Wkrótce zakończyłem pisać książkę i parę innych pozycji. Rozpoczął się czas
emerytury... Żona podszepnęła, bym się czymś konkretnym zajął.

Przybyło mi trochę więcej „koleżanek” (tak je nazywałem), dojrzałych i niesa-
modzielnych, schorowanych pań, do których chodziłem z Panem Jezusem częściej
niż raz w tygodniu. Widziałem rysującą się radość na ich twarzach podczas tych
wyjątkowych odwiedzin. To dodawało zapału i było rekompensatą. Podczas owych
spotkań brakowało mi tylko jednego — nie mogłem na pożegnanie pobłogosławić
tych pań.
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Pojawiała się coraz częściej myśl i pytanie o wspomnianych na samym początku
ewangelicznych talentach. Jak ja wykorzystuje talenty, którymi zostałem obdaro-
wany? Czy należycie je wykorzystuję? Czy ich przypadkiem nie zakopałem?

Zbiegło się to również z czasem, w którym mój kolega Jan (wspomniany wcześ-
niej) uzyskał zgodę od arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia na podjęcie
w Opolu formacji przygotowującej do przyjęcia sakramentu święceń — diakona
stałego. Coraz częściej, ale nieśmiale, pojawiała się z mojej strony myśl o diakona-
cie. Miałem przed oczami red. Bogdana Sadowskiego, którego lubiłem słuchać na
antenie Telewizji Polskiej w różnego rodzaju programach katolickich, a który został
diakonem stałym. Nie wiedziałem, jak zareaguje żona na moje plany. W Katowicach
nastąpiła zmiana arcybiskupa. I szereg innych wątpliwości zaczęło mną miotać. Aż
w końcu wybrałem się do Opola. Był to miesiąc kwiecień, czyli już drugi semestr —
letni pierwszego roku, przygotowujący kandydatów do przyjęcia sakramentu święceń.
Opole zawsze kojarzyło mi się ze wspaniałymi ludźmi. Przyjęto mnie serdecznie.
Zaproponowano nawet, że gdy uzyskam zgodę biskupa miejsca, w moim przypad-
ku abpa Wiktora Skworca, i zdołam nadgonić dwa zaległe semestry, to mogę wsko-
czyć do grupy już przygotowujących się kandydatów, ponieważ od października
nie był planowany kolejny kurs przygotowawczy dla przyszłych diakonów. 

Po stosownych zabiegach mojego proboszcza znalazłem się na bardzo serdecznej
i życzliwej „audiencji” u ks. arcybiskupa. Żegnając się z abpem Wiktorem Skwor-
cem, zapytałem, w jakim kierunku mają pójść moje myśli. A arcybiskup odpowie-
dział: „Módl się i miej nadzieję”. Po trzech tygodniach przyszła długo oczekiwana —
pozytywna — odpowiedź arcybiskupa z jego błogosławieństwem na realizację
poważnego wyzwania z mojej strony.

Udało się. Żona również wyraziła pisemną swoją zgodę. I do końca czerwca
zdołałem nadrobić i zaliczyć zaległy materiał pierwszego roku opolskiej formacji. 

A Pan Bóg błogosławił, widział i pomagał talenty w sposób właściwy puścić
w obrót. Był to piękny czas. Czas wytężonej pracy i radości. Napięcie i emocje na-
rastały w miarę przyjmowania kolejnych posług (kandydata, lektora, akolity) na dro-
dze prowadzącej do przyjęcia święceń diakonatu. Wielkim wsparciem była moja
żona i synowie. 

Koledzy z diecezji opolskiej sakrament święceń przyjęli na Górze św. Anny
z rąk ks. bpa Andrzeja Czai podczas męskiej pielgrzymki do tego wyjątkowego san-
ktuarium. Litania do Wszystkich Świętych rozbrzmiewała wtedy tysiącami niskich
głosów zebranych tam mężczyzn.

Lekki żal ściskał moje serce na myśl, że ja jeszcze muszę czekać. Ale doczeka-
łem się. Ostatnie dni przed przyjęciem sakramentu święceń diakonatu były wypeł-
nione do maksimum. Były to ostatnie rozmowy z arcybiskupem, stosowne formal-
ności wymagane prawem kanonicznym, wysyłanie zaproszeń, próby oraz dzień
skupienia przed święceniami.



PIERWSI DIAKONI STALI W DIECEZJI OPOLSKIEJ I KATOWICKIEJ 93

 I nareszcie z utęsknieniem wyczekiwany dzień 24 października 2013 r., w któ-
rym otrzymałem jako pierwszy w archidiecezji katowickiej sakrament święceń dia-
konatu stałego z rąk ks. abpa Wiktora Skworca. Było to dla mnie i mojej rodziny
wielkie przeżycie. Po latach chciałbym kiedyś usłyszeć: „Dobrze, sługo dobry i wier-
ny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana”.
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TOMASZ WELKE, Der Ständige Diakonat. Eine pastorale Perspektive für die

Kirche in Polen, Trier 2012

Praca dyplomowa T. Welkego powstała na fakultecie teologicznym przy uni-
wersytecie w Trewirze pod kierunkiem prof. dra Heriberta Wahla. Zasługuje ona
na uwagę ze względu na duszpasterskie sugestie skierowane do Kościoła w Polsce
z racji wprowadzenia diakonatu stałego w naszym kraju1. 

Opracowanie składa się ze Wstępu, trzech rozdziałów, Zakończenia, Aneksów
i Bibliografii2. Oczywiście, interesuje nas przede wszystkim zagadnienie podjęte
przez autora w punkcie czwartym rozdziału trzeciego przedłożonej pracy: Hand-
lungsperspektive für Polen: Diakonat w Polsce — wskazania praktyczne3. Sprawy
wcześniej poruszone w pracy Welkego zostały w języku polskim podjęte w ponad
stu opracowaniach tak autorów rodzimych, jak i w tekstach tłumaczonych na język
polski. Znacząca w tym zakresie okazuje się także obecność na rynku polskim pe-
riodyku „Diakon”, którego redagowanie zostało przeniesione z Lublina do Opola.
Od 2011 r. rocznik jest czasopismem naukowym redagowanym przez Instytut Litur-
gii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Skoncentrowanie uwagi na wskazaniach praktycznych dla Kościoła w Polsce,
w związku z wprowadzeniem diakonatu stałego, tłumaczy się także wyznaczeniem

1 Zagadnienia tu poruszone zostały ostatnio przedstawione w opracowaniach, do których T. Welke,
ze zrozumiałych przyczyn, nie miał dostępu: M. NOLYWAJKA, Posługa diakona stałego w misji nowej ewan-
gelizacji, w: B. BIELA (red.), Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, Katowice 2011
s. 265–291; W. ŚMIGIEL, Diakonat stały w Polsce — eksperyment czy przywrócenie właściwego i trwa-
łego stopnia hierarchicznego w Kościele, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3 (2011), s. 349–361;
M. MARCZEWSKI, Der ständige Diakonat in Polen nach 2008, w: K. GÓŹDŹ (red.), In Persona Christi.
Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. I, Lublin 2009, s. 641–650; to samo: „Dia-
conia XP” 44 (2009), z. 1/2, s. 78–85.

2 Einleitung; I. Geschichtlicher Überblick über den Diakonat (1. Terminologische Klärung; 2. Bibli-
sche Grundlagen; 3. Blüte und Untergang des Diakonats als einem eigenständigen Amt; 4. Das Zweite
Vatikanische Konzil; 5. Der Diakonat in den römischen Dokumenten nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil; 6. Schlussfolgerungen); II. Der Ständige Diakonat in Deutschland; III. Der Ständige Diakonat
in Polen (1. Religiosität und Stellung der Kirche in Polen; 2. Die Einführung des Ständigen Diakonats
in Polen; 3. Diakone in Polen; 4. Handlungsperspektive für Polen); Schluss; Anhänge; Bibliographie.

3 Autor wskazał na dziesięć zagadnień, które należałoby wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu i reali-
zacji posługi diakona stałego w Polsce: 4. Handlungsperspektive für Polen (4.1. Deutlicheres Bekenntnis
der polnischen Bischöfe zum Ständigen Diakonat; 4.2. Einheitlicheres und schärferes Profil der Ständi-
gen Diakone; 4.3. Einheitlichere und transparentere Ausbildung; 4.4. Ein zentrales Ausbildungszentrum;
4.5. Öffnung für verschiedene Bildungssituationen der Bewerber; 4.6. Gemeindearbeit; 4.7. Verbesse-
rung der Fortbildung der Ständigen Diakone mit besserer Einbeziehung der Ehefrauen und der Familie;
4.8. Polen braucht mehr Ständige Diakone; 4.9. Hauptberufliche Tätigkeit ermöglichen; 4.10. Program-
matischer Austausch mit anderen Ländern [Nachbarländer, Ökumene usw.]).
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ich jako celu napisanej i przedłożonej w Trewirze pracy dyplomowej4. Niemniej
w części wstępnej (1) zapoznamy Czytelnika z zagadnieniami, które nie są obecne
lub nie zostały w sposób należyty podkreślone w polskiej literaturze teologicznej
dotyczącej diakonatu/diakonatu stałego, a następnie (2) dokonamy wnikliwej ana-
lizy przedłożonych sugestii pastoralnych dla Kościoła w Polsce.

1. Interesujące okazuje się podkreślenie znaczenia i rozumienie rodziny wyrazów
posiadających rdzeń διακ- w porównaniu do wyrazów posiadających rdzeń δουλ-,
które nie mają konotacji negatywnych. Wyrazy o rdzeniu δουλ- zawierają w sobie
podkreślenie zależności, uzależnienia, podczas gdy w wyrazach o rdzeniu διακ-
podkreśla się łaskę służby, np. na rzecz społeczeństwa czy wobec Boga. To rozróż-
nienie znajduje swe odbicie w tekstach starotestamentalnych.

W Nowym Testamencie Jezus słowu „służyć” nadaje swoiste znaczenie. W od-
niesieniu do postawy wobec wartości tego świata (spór o pierwszeństwo) podkreś-
la, że największy pośród Jego uczniów „niech będzie jak najmłodszy, a przełożony
jak sługa. Któż bowiem jest większy? Ten, co siedzi za stołem, czy ten, co służy?
Czyż nie ten, co siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, co służy” (Łk
22,26-27). Pan ustala nowe rozumienie służby, a zarazem nową normę życia i nowy
sposób życia dla swych naśladowców, które nie tylko należy podziwiać w życiu
Jezusa, ale dotyczą one wszystkich: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy
tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15). Każdy chrześcijanin — konkluduje
Welke — winien być „diakonem”, by miłość Bożą czynić transparentną w świecie
i dla świata.

Działalność pierwszych diakonów (św. Szczepan przedstawiony jest w Dzie-
jach Apostolskich jako świadek i apologeta: Dz 6,8–7,60, a diakon Filip jako ewan-
gelizator: Dz 21,8) nie wyczerpuje się tylko w realizowaniu „posługi stołu”. Nie
można jej zacieśnić do zaangażowania socjalnego. Tekst tej księgi Pisma Świętego
wymownie opiera się zacieśnieniu posługi diakonów, widząc w nich nie tylko rea-
lizujących posługę, u podstaw której leży zapobieżenie trudnej sytuacji społecznej,
ale kierujących się ku ludziom z darem uzdrawiania i przepowiadania słowa. Wyda-
rzenie wyboru „Siedmiu/pierwszych diakonów” w refleksji Ojca Świętego Bene-
dykta XVI jest wprowadzeniem posługi charytatywnej do „fundamentalnej struktury
Kościoła” (Deus Caritas est, art. 21), a to znaczy, że „we wspólnocie wierzących
nie może być takiej formy bóstwa, by komuś odmówiono dóbr koniecznych do god-
nego życia” (tamże). Pierwotna gmina (Kościół w Jerozolimie) posiada już wszyst-

4 Ziel dieser Arbeit ist es, aufgrund dieser Darstellungen Vorschläge für eine Handlungsperspektive
für die polnische Kirche zu erarbeiten, insbesondere hinsichtlich einer Verbesserung der Aus- und Wei-
terbildung sowie der Verantwortungs- und Tätigkeitsbereiche, aber auch der Zusammenarbeit zwischen
den Ständigen Diakonen und anderen Mitgliedern der katholischen Kirche — Klerikern und Laien —
die der dortigen Situation gerecht wird. Außerdem sollen hier die Vorteile, aber auch die Schwierigkei-
ten, die sich aus der Einführung dieses Amtsergeben, aufgezeigt werden; Wstęp.
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kie elementy konstytutywne. Są to trwanie „w nauce apostołów”, „we wspólnocie”,
w „łamaniu chleba” i w „modlitwach” (Dz 2,42). Wprawdzie element wspólnoty
pozostaje w tym wypadku jeszcze nieokreślony, bo polega na tym, że wierzący mają
wszystko wspólne i że nie istnieje rozróżnienie na bogatych i biednych (Dz 4,32-37;
zob. Deus Caritas est, art. 20), to jednak już niebawem, wraz z wyborem „Sied-
miu/pierwszych diakonów” zostanie wymownie określona jako caritas, a diakonia
stanie się terminem technicznym, określającym sposób realizacji trzech podstawo-
wych funkcji tworzących wspólnotę, a mianowicie głoszenie słowa Bożego, spra-
wowanie Mszy św. i sakramentów oraz posługę charytatywną. 

W Kościołach zakładanych przez św. Pawła, jak słusznie podkreśla T. Welke,
każdy urząd jest służbą/diakonią, a do jego istoty/konstytucji należy służebny, dia-
konijny wymiar, co zresztą bardzo wymownie zostało podkreślone w art. 8 Konsty-
tucji dogmatycznej o Kościele.

Jeśli chodzi o czasy nam współczesne, a więc okres Soboru Watykańskiego II
i związanej z nim odnowy diakonatu, to interesujące wydają się dwie uwagi autora.
Pierwsza, że przedstawiony w art. 29 Konstytucji dogmatycznej o Kościele ciąg po-
sług, które może sprawować diakon, dotyczy w zasadzie liturgii, podczas gdy funkcje
charytatywne i administracyjne nie są tak szczegółowo wymienione. Przekonanie,
że fakt ten wskazuje na brak wypracowanej teologii urzędu diakońskiego, nie do
końca go tłumaczy, bo już sam fakt takiego, a nie innego sformułowania stanowi
jakąś formę teologicznego namysłu. Druga, że dokonana w Kościele niemieckim
dyskusja nad istotą diakonatu oraz uczynienia z Niemiec swoistego poligonu do-
świadczalnego w zakresie realizacji posługi może posłużyć jako model dla formo-
wania/wypracowania koncepcji urzędu i posługi diakona stałego, należy potrakto-
wać jako przejaw megalomanii, przed którą przez kilkadziesiąt lat wzbraniał się
Hannes Kramer, inspirator i założyciel oraz wieloletni przewodniczący Interantio-
nales Diakonatszentrum. Niewątpliwie, doświadczenia Kościoła w Niemczech są
ważne i inspirujące, ale nie mniej ani więcej niż próby Kościoła we Włoszech,
Francji, USA czy Hiszpanii5. Nie są też godne naśladowania pomysły odnośnie do
formacji intelektualnej diakonów stałych, które charakteryzują się „deficytem”
wymagań w tej dziedzinie, tak charakterystycznym dla Unii Europejskiej w ogóle.

Interesująca jest statystyka dotycząca formalnego zaangażowania diakona w po-
sługę Kościoła. Od początku bowiem (Sacrum Diaconatus ordinem, art. 21) prze-
widziano dwie możliwości realizacji służby: zatrudnienia na etacie lub społecznie.
W Kościele niemieckim na ogólną liczbę 2362 diakonów stałych 1473 (62,0%)
wiązało swą posługę z wykonywaniem zawodu świeckiego. Są diecezje w Niem-

5 To przekonanie kierowało mną jako organizatora międzynarodowego spotkania diakonów stałych
z przedstawicielami „Kręgu diakonackiego” w Suwałkach. Jego owocem jest praca zbiorowa: M. MARCZEW-
SKI (red.), Diakon stały w Kościele współczesnym, Suwałki 1991; zob. też: R. SELEJDAK, Formacja inte-
lektualna i pastoralna diakonów stałych w Kościele powszechnym, „Diakon” 7–8 (2010/2011), s. 45–63.
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czech (np. Erfurt), w których nie ma posługi diakonów związanych z wykonaniem
zawodu świeckiego. Welke podkreśla, że posługa diakona łączona z wykonywa-
niem zawodu świeckiego staje się okazją do dawania świadectwa w świecie. Nato-
miast poprzez diakonat realizowany jako posługa w Kościele parafialnym kładzie
się akcent na formowanie diakonalnego wymiaru wspólnoty parafialnej. To zagad-
nienie jest szczególnie podkreślane w formacji pastoralnej Kościoła w Niemczech.
Chodzi mianowicie o to, by poprzez posługę diakonów stałych przyczyniać się do
formowania służebnej wspólnoty parafialnej i przenikania ducha diakonii w struk-
tury życia parafialnego, pogłębiania duchowości służby oraz faktycznej realizacji
trzech podstawowych funkcji Kościoła w duchu diakonijnym.

 Nie jest to rozsądny krok T. Welkego, gdy w analizie wewnętrznej sytuacji Koś-
cioła w Polsce przyznaje miejsce poglądom dominikanina Ludwika Wiśniewskiego
i bpa Tadeusza Pieronka. Należało uwzględnić nieżyjącego już ks. Franciszka Blach-
nickiego, twórcy i założyciela Ruchu Światło–Życie, oraz wybitnego polskiego dog-
matyka ks. prof. Czesława S. Bartnika6.

2. Analiza sytuacji historycznej oraz społecznej i kulturowej samoświadomości pol-
skiego społeczeństwa oraz szczegółowa analiza diakonatu stałego w Niemczech
pozwala T. Welkemu na przedstawienie i uzasadnienie „dziesięciu tez”, które mo-
gą przyczynić się do ubogacenia i efektywnego formowania, a także ubogacenia
posługi pastoralnej Kościoła w Polsce. Są to następujące opinie:

1) Deutlicheres Bekenntnis der polnischen Bischöfe zum Ständigen Diakonat – „Bis-
kupi polscy winni wyraźne opowiedzieć się po stronie diakonatu”.

2) Einheitlicheres und schärferes Profil der Ständigen Diakone – „Troska o jedno-
lity i wyraźny profil stałego diakonatu”.

3) Einheitlichere und transparentere Ausbildung – „Dbałość o jednolitą i transpa-
rentą formację”.

4) Ein zentrales Ausbildungszentrum – „Potrzeba jednego centrum formacji”.

5) Öffnung für verschiedene Bildungssituationen der Bewerber – „Konieczność
otwarcia się na różnorodną formację kandydatów.

6) Gemeindearbeit – „Nowy styl duszpasterstwa”.

7) Verbesserung der Fortbildung der Ständigen Diakone mit besserer Einbeziehung
der Ehefrauen und der Familie – „Dokonanie zmian w formacji stałej diakona
poprzez włączenie do niej żon i rodzin”.

6 F. BLACHNICKI, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985;
M. MARCZEWSKI, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Polska teologia wyzwolenia epoki totalitaryzmu i jej
aktualne przesłanie, „Ethos” 13 (2000), nr 3, s. 126–140; CZ.S. BARTNIK, Kamienie wołać będą. Szczeb-
rzeszyn 2011; szczegółowy wykaz opracowań na ten temat zob.: M. KOWALCZYK, Działalność naukowa
i pisarska Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2009.
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8) Polen braucht mehr Ständige Diakone – „Polska potrzebuje więcej stałych
diakonów”.

9) Hauptberufliche Tatigkeit ermöglichen – „Należy dążyć do możliwości zatrud-
nienie diakona stałego w parafii”.

10)  Programmatischer Austausch mit anderen Ländern (Nachbarländer, Ökumene
usw.) – „Potrzeba współpracy i wymiany międzynarodowej (z krajami sąsiadu-
jącymi, ekumenia itp.)”.

Poniżej odniesiemy się do wypracowanych przez autora opinii:

1) Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie diakonatu w Polsce jest dużym zasko-
czeniem. Nie jest on bowiem znany polskim wiernym, a nawet wciąż pozostaje
nieznany. Jak nie są oczywiste dla wiernych zadania i rola diakona we wspólnocie
Kościoła, także tej hierarchicznej. Potrzeba jest czasu nie tylko dla wiernych,
ale także dla prezbiterów, by wyrobili w sobie przekonanie co do jego miejsca,
zadań i teologicznego zakotwiczenia. Wypracowane i przyjęte przez biskupów
polskich Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych w Polsce watykańska
Kongregacja Edukacji Katolickiej zatwierdziła 22 stycznia 2004 r. ad experimen-
tum na okres sześciu lat, który upłynął na początku 2011 r. Nie wiadomo, czy
podjęto ze strony biskupów polskich starania o jego przedłużenie i zmianę kwa-
lifikacji tego dokumentu. Ma rację T. Welke, że przedłużenie ważności tego do-
kumentu stanowiłoby dobrą okazję do wzmocnienia tak w świadomości wier-
nych, jak duchowieństwa posługi diakona stałego.

2) Niewątpliwy brak namysłu nad rzeczywistością diakonatu i posługą pierwszych
polskich diakonów stałych to jedno z poważnych zagrożeń, przed którym stoi
Kościół w Polsce. Welke jest przekonany, że u nas bardziej podkreśla się litur-
giczny wymiar posługi, co w konsekwencji może prowadzić do zbyt jednostron-
nego wyobrażenia posługi, zdecydowanie niezgodnego ze wskazaniami i teologią
służby przedłożoną w Wytycznych. Procesy społeczne, które dokonują się w wy-
niku (po)nowoczesnego ujęcia świata i człowieka w tym świecie, stają się nie-
wątpliwie wyzwaniem dla zbawczej posługi Kościoła. Problem jednak w tym,
by sobie z tego zdawać sprawę i na powstałe zapotrzebowania odpowiadać. Cho-
dzi więc nie tylko o „współczucie” z Kościołem, a więc podkreślenie wymiaru
liturgicznego, ale też o współczucie z człowiekiem, który w dobie pluralizacji,
indywidualizacji, odkościelniania i sekularyzacji częstokroć czuje się samotny
i zagubiony, i nie stać go na tworzenie własnego świata. To zagubienie może
owocować fundamentalizmem.

3) Obecnie nie ma w Polsce jednego ośrodka formacji dla diakonów. Przygotowa-
nie do święceń dokonuje się w diecezji. W przekonaniu T. Welkego oznacza to
niebezpieczeństwo zaistnienia wielu różnych programów formacji, różnych także
co do poziomu i kompatybilności. Nie ulega wątpliwości, że praktyka ta kłóci
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się z wymogami, jakie postawiono w dokumentach wydanych przez watykań-
skie kongregacje. Istnieje realne zagrożenie, że trzyletni okres formacji przygo-
towujący do przyjęcia święceń może być powtórzeniem formacji seminaryjnej,
przygotowującej przyszłych prezbiterów do przyjęcia święceń.

4) Konieczność przygotowywania małych, kilkuosobowych grup aspirantów, a nas-
tępnie kandydatów do święceń diakonatu — w przekonaniu autora — wymaga
w przypadku Polski kompleksowych rozwiązań w skali metropolii, by niwelować
niepotrzebne wydatki finansowe, nadmierne angażowanie osób odpowiedzial-
nych za wielokształtną trzyletnią formację, a także przygotowanie i prowadzenie
formacji stałej. Powraca więc idea silnego ośrodka centralnego, a także osoby
odpowiedzialnej za diakonów stałych ze strony episkopatu.

5) Nie wydaje się przeszkodą w promowaniu diakonatu stałego stawianie wymogu
ukończenia pełnego podstawowego kursu teologii na poziomie uniwersyteckim.
Pozostaje natomiast problem umiejętnego i odpowiedzialnego ze strony Kościoła
wspierania, także — w moim przekonaniu — finansowego, osób, które pragną
pełnić posługę diakona stałego. Jako przykład takiego zatroskania o zyskanie
koniecznej formacji podstawowej stawia Welke ośrodek w Opolu.

6) Charakterystyczną cechą czasu (po)nowoczesności jest prywatyzacja i indywi-
dualizacja wiary. Rośnie także liczba osób dystansujących się od nauki moral-
nej Kościoła, a liczba osób angażujących się w życie parafialne jest niewielka.
Wiadomo, że „powiększanie się obszarów życia, w których ludzie mogą podejmo-
wać wolne i autonomiczne decyzje, może być uznane za przejaw rozwoju społe-
cznego”7. Wiadomo także, że są to wyzwania, na które należy znaleźć odpowiedź
w konstruowaniu odpowiadającej tym znakom czasu zbawczej posługi Kościoła.
Welke stawia problem przeorientowania polskiego duszpasterstwa i skoncentro-
wania go na budowaniu „Kościoła Wspólnoty”. Dodajmy na marginesie, że pol-
skiej teologii pastoralnej i członkom Ruchu Światło–Życie, będącym emanacją
pastoralnoteologicznych inspiracji ks. Franciszka Blachnickiego, ta orientacja
jest oczywista.

7) Domaganie się ze strony autora objęcia programem formacyjnym żon i rodzin
diakona stałego jest zrozumiałe, a w krajach, gdzie jest to respektowane, proces
ten przynosi wymierne owoce. W Polsce traktuje się te sprawy po macoszemu,
raczej okazjonalnie, by sprawić dobre wrażenie. Już w okresie kandydatury ojca
rodziny należy wypracować takie formy formacji żony i dzieci, nie tylko ducho-
wego, by jego zaangażowanie było przyjęte ze zrozumieniem i oczywistością.
Z badań socjologicznych, którymi objęto diakonów stałych, wynika, że rodzina

7 J. MARIAŃSKI, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Warszawa 2010,
s. 27.



RECENZJE 103

musi liczyć się z poważnym deficytem dotychczas wspólnie spędzanego czasu
wolnego8.

8) Jest to pragnienie kard. Waltera Kaspera, by w każdej parafii był diakon9. To
życzenie, jak słusznie podkreśla Welke, ma związek z „eklezjologią communio”
i na jej podstawie wypracowywaną koncepcją teologii pastoralnej i duszpaster-
stwa: „Kościół w Polsce jest na drodze realizowania idei, by w każdej diecezji był
wprowadzony diakonat. Potrzeba czasu, by liczba diakonów wzrosła, a opowia-
danie się za lub przeciw diakonatowi nie powinno być rozstrzygane w związku
z liczbą powołań do kapłaństwa” — słusznie zauważa autor przedstawionej pra-
cy dyplomowej.

9) T. Welke słusznie podkreśla, że dla realizacji posługi diakońskiej ważne jest,
czy pełni ją z pełnym zaangażowaniem, czy okazjonalnie, niejako na marginesie
wykonywanego zawodu świeckiego. Oczywiście, nie należy tej formy zaanga-
żowania pomniejszać, ale słuszne jest dążenie, by tworzyć miejsca posługi dla
diakonów stałych wszędzie tam, gdzie istnieją uzasadnione racje zaangażowa-
nia na etacie. W Niemczech zatrudnionych jest 38,0% diakonów stałych na etacie
w parafii (hauptberuflich).

10)  Pierwsi diakoni stali zostali wyświęceni 28 kwietnia 1968 r. w Kolonii. Od tego
wydarzenia minęło prawie pół wieku. Jest to czas niezwykle bogaty w wielo-
rakie doświadczenia związane z poszukiwaniem odpowiadającej znakom czasu
formy posługi, wypracowywaniem teologii odnowy tego urzędu kościelnego,
prób poszukiwania obecności diakona w środowiskach marginalizowanych i styg-
matyzowanych. Dlatego tak ważną sprawą jest tworzenie i uczestniczenie w wy-
mianie doświadczeń na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej.

*   *   *

Przedstawiona praca jest drugim tekstem przedstawiającym zagadnienie diako-
natu w Polsce. Ze zrozumiałych względów opracowanie Tomasza Welkego nie mo-
gło być w swej zasadniczej treści monografią o charakterze historycznym, bo taki
tekst został wcześniej opracowany jako praca magisterska przez Andrzeja Mich-
niewicza: Diakonat stały — starania o jego wprowadzenie w Kościele polskim po
Vaticanum II (Lublin 1998; Archiwum KUL)10. Z tej też racji akcent położono na

8 A. WEIß, Der Ständige Diakon. Theologisch-kanonistische und soziologische Reflexionen anhand
einer Umfrage, Würzburg 19922.

9 Wenn man tatsächlich ernst nimmt, dass die Kirche im Diakonat ein Amt hat, mit dem sie sich ihrer
diakonischen Grundaufgabe stellt, dann müsste (...) von einem Diakonenmangel gesprochen werden.
Müsste nicht jede Gemeinde einen Diakon haben?; W. KASPER, Der Diakon in ekklesiologischer Sicht
angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft, w: TENŻE, Theologie und
Kirche, t. II, Mainz 1999, s. 161.

10 Jej część ukazała się drukiem w książce: M. MARCZEWSKI, Diakonat, Lublin 2000, s. 187–209.
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historyczno-społeczne i duszpasterskie uwarunkowania realizacji posługi diakona
w Kościele polskim. Nie obyło się to jednak bez zbyt jednostronnego przedstawie-
nia obrazu Kościoła w Polsce, czasami wręcz pomawiającego, szczególnie w cyto-
waniu tendencyjnego materiału, jaki swego czasu stanowił list o. Wiśniewskiego,
dominikanina.

Marek Marczewski

Ks. ANTON ŠTRUKELJ, Teologia i świętość, tł. M. Jagodziński Lublin 2010, ss. 312

Ksiądz Antoni Štrukelj jest profesorem teologii dogmatycznej i patrologii na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lublanie; był członkiem Międzynarodo-
wej Komisji Teologicznej przy Stolicy Apostolskiej. Polskiemu czytelnikowi znany
jest jako autor kilku artykułów w polskojęzycznej edycji międzynarodowego cza-
sopisma „Communio” oraz współautor dwóch prac zbiorowych. Książka Teologia
i świętość jest tłumaczeniem jego pracy, która ukazała się w języku niemieckim pod
tytułem Kniende Theologie (St. Otilien 20042). Jest ona zbiorem drukowanych
w „Communio” tekstów, z których pierwszy porusza zagadnienie związku teologii
i świętości, tak koniecznego dla jej rozwoju i podstawy dojrzałego życia teologów.

Podejmując wiele rozmaitych zagadnień, prócz tekstu przedstawiającego bio-
grafię męczennika, abpa Antoniego Vovki (1900–1963), oraz dzieło życia wybitnego
mariologa, Jana Ludwika Schönlebena (1618–1681), ks. Štrukelj rozpatrywał je
w kontekście myśli teologicznej Hansa Urs von Balthasara (1905–1988), jednego
z wybitnych współczesnych teologów, którzy przygotowali wiosnę Kościoła — So-
bór Watykański II. Wymownie podkreślił to kard. Christoph Schönborn w Słowie
wstępnym: „(...) jeden z wielu obiecujących i gorliwych młodych teologów włącza
się w nieskomplikowany, wdzięczny i receptywny sposób do szkoły wielkiego mis-
trza, bez chęci tworzenia zaraz swojego wkładu” (s. 8). Jest w tym przyjęcie posta-
wy ewangelicznego ucznia, który nie przewyższa nauczyciela i wystarcza mu, jeśli
będzie jak jego nauczyciel (Mt 10,24). Fakt ten sprawia, że obcujemy z tekstami
teologa z Bazylei, które autor przyjął za swoje. Jest to jednocześnie najlepszy spo-
sób wprowadzenia w myśl i dzieło ks. Ursa von Balthasara. Powstawało i pozosta-
wało ono w nierozdzielnej jedni: mistycznego doświadczenia Adrienne von Speyr
(1902–1967), rzymskokatolickiej mistyczki nawróconej przez Balthasara z kalwi-
nizmu, oraz teologicznej recepcji jej inspiracji i prac, które opublikowała, a które,
na jego sposób przyjęte i wzbogacone niebywałym intelektem Balthasara, zawarte
są w jego dziełach teologicznych. Na ten temat czytelnik znajdzie odpowiedni ma-
teriał w dwóch opracowaniach: Adrienne von Speyr żyje (s. 275–281) oraz Hans Urs
von Balthasar i Adrienne von Speyr: jedność podwójnego dzieła (s. 283–302).
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W Posłowiu do tej książki napisałem: „Jest ona łatwa i trudna zarazem. Łatwa,
bo prezentuje tak bliskie rozumienie Kościoła jako «podmiotu», rzeczywistości
osobowej, zapodmiotowanej w osobie indywidualnej i zarazem osobie społecznej,
gdzie międzyosobowe relacje wyrastają z miłości, są jej znakiem i ostatecznie speł-
niają się w darze osób. Trudna, bo ta teologia wciąż szuka swego języka, często jesz-
cze nieporadnego; szuka bowiem odpowiedniego wniknięcia i wyrażenia misterium,
w które zanurzony jest każdy człowiek już to przez akt stworzenia, już to przez akt
odkupienia” (s. 304).

Marek Marczewski

Ks. RYSZARD KUREK, Leksykon świętych i sławnych diakonów, Kraków 2013,
ss. 325 + [2]

Książkę ks. Ryszarda Kurka w bibliografii dotyczącej diakona i diakonatu po-
przedziło opracowanie stałego diakona Güntera M. Luxa z Wiednia Selige und hei-
lige Diakone. Viten und Legenden, Gedenktage und Patronate, Darstellung und
Attribute, Brauchtum (Wien 2008). Także poświęcone diakonom, ale tylko błogo-
sławionym i świętym. Diakon Lux zebrał informacje dotyczące dziewięćdziesięciu
pięciu diakonów, ks. Kurek — dwustu osiemdziesięciu sześciu. W swój zbiór włą-
czył „świętych i sławnych diakonów”. Interesujące są przyczyny powstania tego
zbioru. O tym pisze sam autor11. Ten opis warto tu przytoczyć: 

W latach 1993–2002 pełniłem obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium
Duchownym w Ełku; przez wszystkie te lata prowadziłem rekolekcje przygotowujące
alumnów do święceń diakonatu, a diakonów do święceń prezbiteratu. Ostatnie rekolek-
cje przed święceniami diakonatu, które miały się odbyć 23 kwietnia 2002 roku, w uro-
czystość św. Wojciecha, patrona diecezji, odprawialiśmy w dniach 16–22 kwietnia
w Smolanach koło Sejn. Już na miejscu jeden z alumnów przedstawił mi opracowaną
przez siebie... litanię do świętych diakonów. Sugerował też, byśmy ją odmawiali przez
kolejne dni rekolekcji. W tym celu podzielił litanię na cztery części, tak by każda „zbie-
rała” postacie świętych diakonów z poszczególnych kwartałów. Dodał też wezwania
błagalne. Przyznaję, że byłem bardzo zaskoczony, przecież ja poza św. Szczepanem
i Wawrzyńcem (i jeszcze św. Wincentym z Saragossy) nie znałem (a kto zna?!) żadne-
go innego świętego diakona! No, może po chwili namysłu dodałbym jeszcze tych kilku
najpierwszych. A tu mamy ich aż tylu (osiemdziesięciu pięciu!). Przed owym akolitą
chyba nikt ich nie policzył, choćby tylko w Martyrologium Rzymskim, nie mówiąc
o układaniu litanii ku ich czci. Dlatego jak wtedy, tak i dziś, po dziesięciu latach, z sza-
cunkiem patrzę na tę inicjatywę, by do święceń diakonatu przygotować się pod opieką
świętych diakonów. I tak oto wieczorami, zamykając kolejne dni rekolekcji, w nastro-
jowym półmroku kaplicy odmawialiśmy litanię do świętych diakonów, przywołując

11 R. KUREK, Leksykon świętych i sławnych diakonów, Kraków 2013, s. 15–16.
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ich z daleka i z bliska, z pozawczoraj i wczoraj; wymawialiśmy ich imiona ostrożnie
i uważnie, sylabizując prawie, bo wiele z nich brzmiało nam obco, a niektóre wręcz
egzotycznie; świadomość nasza słyszała je po raz pierwszy i przyswajała z zaciekawie-
niem, a czasem z rozbawieniem i uśmiechem. Mieliśmy nieodparte wrażenie, że oto
odprawiamy jakieś wczesnochrześcijańskie „dziady”, wywołując z prastarych ksiąg
Bożej pamięci dawnych męczenników. Nic dziwnego, że zwyczajowe „módl się za nami”
czasem brzmiało jak niedowierzanie. Ale gdy przyszło zawołać „święty Kurkodomie”,
to już „módl się za nami” było zaledwie domyślne (dlaczego? Spojrzyj, Czytelniku, na
nazwisko autora). I tak przez sześć dni. Aż przyszła refleksja, że warto by jakoś upamięt-
nić tych diakonów, bądź co bądź świadków Jezusa Chrystusa, dowiedzieć się, gdzie
żyli; gdzie i komu głosili Ewangelię; gdzie i jak złożyli Chrystusowi swe ostatnie świa-
dectwo; gdzie spoczęły ich ciała, gdzie i jak doznają czci. Potem, gdy w miarę prze-
szukiwań leksykonów, słowników biograficznych i encyklopedii zaczęły się pojawiać
postacie diakonów, którzy Kościołowi i ludzkości zasłużyli się na wiele sposobów, ich
także postanowiliśmy włączyć do naszego leksykonu. Z tych pytań i poszukiwań naro-
dził się zamysł tej książki.

Książka składa się ze Wstępu (s. 5–16), bogatego, jak dla tego typu wydawnic-
twa, Wykazu skrótów (s. 17–27), ułożonych w porządku alfabetycznym biogramów
diakonów (s. 29–315), Słowniczka niektórych pojęć (s. 316) oraz Spisu diakonów
(s. 317–[326]). 

Wielkość biogramów pozostaje w stosunku proporcjonalnym do zachowanych
materiałów i informacji w tekstach źródłowych i opracowaniach leksykograficz-
nych. Charakterystyczną cechą jest wnikliwa, wręcz perfekcyjna dokumentacja
bibliograficzna. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z perfekcyjnie opra-
cowanym tekstem, dotyczącym przede wszystkim historii żywego organizmu Koś-
cioła trzynastu pierwszych wieków. Wyjątek stanowią biogramy: archidiakona Je-
rzego Metochitesa († 1328), Jerzego Pachymeresa (1242–1310), Jana Eugenikosa
(† po 1453), Agallianosa Theodorosa (1400–1474), diakona cystersa Grzegorza
(żył w XVI stuleciu), św. Jana Davy († 1537), kartuskiego męczennika, jednej z pier-
wszych ofiar Henryka VIII, oraz bł. Henriqueza Gonçalo (Gundisalvus) († 1570),
męczennika, jezuity, Abrahama Ecchellensisa (1605–1664), <Abdallāha Zākarīyā
Ibn Musā (Zāhir) (1684–1748), Abība Ibn Naşr (żył w osiemnastym stuleciu), bł.
Jeana Baptista Laborier du Viver (1734–1794), bł. Louisa-Beniamina Hurtrela
(1762–1792), bł. Louisa-Alexisa-Mathiasa Bouberta (1766–1792), bł. Jacquesa-
Augustina Roberta de Lézardièresa (1768–1792), bł. (?) Jeana-Césara Rostainga
(1768–1792), bł. Antoine Françoisa de Ravinela (1769–1792), ofiar i męczenni-
ków rewolucji francuskiej, bł. Enríque García Beltrána (1913–1936), męczennika
wojny domowej w Hiszpanii, diakona kapucyna.

Obecność w Leksykonie tych diakonów domaga się dokonania zmian w historii
diakonatu w ogóle, jak i diakonatu stałego. Do tej pory bowiem byliśmy przekonani
o istnieniu diakonatu stałego do X w., z wyjątkiem św. Franciszka (1182–1226), któ-
ry był stałym diakonem w XIII w. Tymczasem — jeśli chodzi o historię diakonatu
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stałego — to należy ją przesunąć aż do XVIII w. ze względu na zawarte w omawia-
nym słowniku biogramy diakonów Kościołów wschodnich. Jeśli chodzi o diakonów
jako kandydatów na drodze do prezbiteratu, to można mówić o stałej ich obecności
jako męczeńskich ofiarach prześladowań aż do XX w. włącznie.

Marek Marczewski





WYDARZENIA
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DK. RUDOLF SYGA

Otmuchów

ŚWIĘCENIA PIERWSZYCH DIAKONÓW STAŁYCH
W DIECEZJI OPOLSKIEJ

Około 7 tys. pielgrzymów uczestniczyło na Górze św. Anny w pielgrzymce
mężczyzn i młodzieńców, która odbyła się pomimo deszczowej pogody i utrud-
nionego dojazdu. O godz. 10.00 z bazyliki św. Anny do groty lurdzkiej udała się
procesja. 

Uroczystej Mszy św. w grocie przewodniczył bp Andrzej Czaja, a wraz z nim
Eucharystię koncelebrowali m.in. biskup gliwicki Jan Kopiec, bp Paweł Stobrawa,
neoprezbiterzy z diecezji opolskiej i gliwickiej, a także księżą profesorowie nasze-
go Wydziału Teologicznego. 

Pielgrzymka, w 30 rocznicę historycznego pobytu na Górze św. Anny kard. Jo-
sepha Ratzingera, zapisze się zapewne w dziejach Kościoła opolskiego. Wszystko
dlatego, że podczas jej trwania po raz pierwszy w diecezji opolskiej święcenia dia-
konatu otrzymało trzech żonatych mężczyzn. 
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Od prawej: Czesław Cebulla, Rudolf Syga i Ryszard Kłoś

Święceń diakonatu udzielił bp Andrzej Czaja, który m.in. powiedział: „Jako mę-
żowie i ojcowie będą wspierać pasterzy w swoich parafiach. Udzielenie im świę-
ceń jest ukoronowaniem ich przykładnego życia chrześcijańskiego”. Po 2-letnim
okresie studiów formacyjnych, wcześniejszym ukończeniu teologii, a także po wy-
rażeniu zgody przez współmałżonki, święcenia diakonatu przyjęli: Czesław Cebul-
la z parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie, Rudolf Syga z parafii św. Mikołaja i św.
Franciszka Ksawerego w Otmuchowie oraz Ryszard Kłoś z parafii Nawiedzenia
NMP w Polskiej Nowej Wsi. To nowy etap w naszym życiu i nowa dla nas droga
posługiwania w Kościele — podkreślali diakoni.

Diakoni, którzy przede wszystkim są w Kościele znakiem służby, mogą przewod-
niczyć nabożeństwom, błogosławić Najświętszym Sakramentem, głosić kazania,
chrzcić, asystować przy zawieraniu małżeństwa, a także przewodniczyć pogrzebom.

„Jeżeli ktoś z was ukończył teologię, proboszcz rozezna, że parafia potrzebuje
diakona, to nie chowajcie się, podejmijcie formację. Potrzebujemy rąk do pracy,
głów tęgich i serc otwartych” — zwrócił się do mężczyzn Biskup Opolski. A Bis-
kup Gliwicki Jan Kopiec w homilii dodał: „Nie zabraknie wam sił, o ile będziecie
w służbie samego Boga. Oby takich odważnych ludzi było jak najwięcej. Warto
być człowiekiem współpracującym z Panem, to Bóg wzywa i zaprasza”.

Mężczyźni z przejęciem i uwagą śledzili obrzędy święceń diakonatu. Moment
prostracji jest wyrazem szczególnego uniżenia się wobec Boga i jednym z najbar-
dziej wymownych w liturgii święceń.
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To jednak dopiero włożenie rąk biskupa i modlitwa święceń należą do najważ-
niejszych momentów całej liturgii, gdyż to wtedy Duch Święty w ciszy zstępuje
na tych, których uświęca.
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Dekrety, które nowo wyświęceni diakoni otrzymali z rąk Biskupa Opolskiego,
skierowały ich do posługi w rodzinnych parafiach.
 

W uroczystości święceń uczestniczyły również małżonki i rodziny nowych dia-
konów. Po Mszy św. w Domu Pielgrzyma diakoni podczas uroczystego obiadu
dziękowali księżom biskupom, profesorom i zaproszonym gościom.
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DK. ALBERT KARKOSZ

Katowice

ŚWIĘCENIA PIERWSZEGO DIAKONA STAŁEGO
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Katowice, 24 października 2013 r.

Pierwsze święcenia na diakona stałego w archidiecezji katowickiej otrzymał
dr Albert Karkosz z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Katowicach. Święceń
w kościele parafialnym udzielił mu ks. arcybiskup metropolita Wiktor Skworz w dniu
24 października 2013 r.

Arcybiskupowi w koncelebrze towarzyszyli księża z kilku diecezji. Wśród gości
byli księża i diakoni stali z diecezji opolskiej. Uroczystość ta odbyła się w pięknej
oprawie liturgiczno-muzycznej, o którą zadbali duszpasterze parafii — ojcowie do-
minikanie, przy znacznie wypełnionym kościele przez rodzinę diakona i wiernych.

Podczas liturgii homilię wygłosił Metropolita Górnośląski. W jej treści przybliżył
on sylwetkę kandydata, do tej pory szafarza Komunii św., w posłudze Kościoła.
Określił obowiązki, a także oczekiwania. Zwrócił się również do rodziny. Oto frag-
menty homilii:

Z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, kto dokonał wyboru i w jakim celu. Wszys-
cy idziemy za głosem powołania, odczytujemy znaki, światła Ducha Świętego, Boże
impulsy i wezwania aż do końca życia. Bo chodzi o to, aby iść drogą powołania i owoc
przynosić. (...)

Do tej służby zostałeś przygotowany przez Bożą Opatrzność, w której działanie wpi-
sują się Twoje – Wasze życie małżeńskie i rodzinne oraz studia i formacja. 

O diakonie Katechizm Kościoła uczy: „Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w po-
wołaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią („charakterem”),
której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich do Chrystusa, który stał się „diakonem”,
to znaczy sługą wszystkich. Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi
przy celebracji Boskich misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie..., głoszenie
Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom
miłości” (KKK 1570).

Drogi kandydacie do święceń! W świecie zranionym przez różne formy egoizmu i pychy,
w rzeczywistości naznaczonej piętnem komercji, agresywnej reklamy, międzyludzkich
relacji, skażonych często kupieckim wyrachowaniem — w tej rzeczywistości masz być
żywą ikoną Chrystusa Sługi — Tego, który stał się, jak mówi Katechizm, „diakonem”,
to znaczy sługą wszystkich. Służba ta powinna ukazywać bezinteresowną miłość —
w istocie samego Boga, który objawia się w Jezusie z Nazaretu. Chrystus, a On „nie przy-
szedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20,28), nie oglądał się na ludzką zapłatę, nie
liczył na jakąś równoważną wzajemność wobec świadczonej przez siebie miłości. (...) 
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Niech Tobie i każdemu bliską stanie się postawa, opisana przez pewnego poetę: „Jeżeli
miłość nie jest równa, to niech ja będę tym, kto bardziej kocha” (W.H. Auden). Któż
zdoła zmierzyć miłość? Wiadomo, że miłość Boga do człowieka nigdy nie jest równa —
Bóg zawsze kocha bardziej i daje więcej. I o takim Bogu, który jest Miłością, mamy
mówić współczesnemu światu swym życiem i słowem. Żadne warunki czasu i miejsca
nie mogą być w tym przeszkodą. (...)

W liturgii święceń diakonatu oddasz samego siebie, własne życie Bogu i ludziom. Uka-
żesz światu, że prawdziwa miłość ma smak wyrzeczenia i wielkodusznej służby — bycia
dla drugich, nie dla siebie. Wyrazem tego są przyrzeczenia, które za chwilę złożysz:
ewangelicznego posłuszeństwa biskupowi i wierności modlitwie brewiarzowej. Nie są
to żadne zniewolenia, nieludzkie ciężary — przeciwnie: przyrzeczenia te są przejawem,
a zarazem poręką wspaniałomyślnej, ewangelicznej wolności i miłości; także manifes-
tacją większej miłości wobec Twoich najbliższych. Jestem przekonany, że oni, Twoi naj-
bliżsi — a zwłaszcza Małżonka, która zaakceptowała Twoją decyzję, będą Cię — jak do-
tychczas — wspomagali we wspólnym budowaniu Kościoła Domowego i w realizacji
powołania chrześcijańskiego, które jest powołaniem do miłości i świętości. (...). 

Bracie Albercie! Niech łaska sakramentalna zawsze Cię wspiera i towarzyszy. I bądź —
dla Boga i ludzi — jak święty brat Albert. Bądź dobry jak chleb. I bądź „tym, kto bar-
dziej kocha”. Amen.
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BP RUDOLF PIERSKAŁA

Opole

DIAKONIA MIĘDZY KULTURAMI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
O POSŁUDZE STAŁYCH DIAKONÓW

W SPOŁECZEŃSTWACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO
Velehrad, 13–16 czerwca 2013 r.

W dniach 13–16 czerwca 2013 r. odbyła się w Velehradzie, w Czechach, mię-

dzynarodowa konferencja naukowa poświęcona posłudze stałych diakonów w róż-

nych kulturach świata, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Stałego

Diakonatu w Rottenburg, w Niemczech.

Konferencja rozpoczęła się w czwartek 13 czerwca wieczorem od wystąpień

powitalnych skierowanych do 123 uczestników reprezentujących stałych diakonów

z wszystkich kontynentów świata. Z Polski uczestniczyli ks. prof. H.J. Sobeczko

i niżej podpisany. Otwarcia konferencji dokonał prof. dr Klaus Kießling — prezy-

dent Międzynarodowego Centrum Stałego Diakonatu. Następnie przemówił Stani-

sław Gregurek — burmistrz Velehradu, a po nim Michal Hegr — dyrektor Gim-

nazjum Stojanowa w Velehradzie. Pasterskie słowo do uczestników skierował abp

Jan Graubner, arcybiskup ołomuniecki.

W czwartek 14 czerwca duchowy program dnia rozpoczęto sprawowaniem Mszy

św. pod przewodnictwem dominikanina z Kolumbii, o. Mesa Angelo, który wygło-

sił do uczestników słowo Boże. Naukowy program konferencji rozpoczął się od

wystąpienia diakona mgr-lic. Jaroslava Lormana z Pragi, który przedstawił temat:

Współczesne szanse ewangelizacji w Czeskiej Republice. Ukazał najpierw historię

sekularyzacji w Czechach, wskazując na trzy problemy: małą wartość religii dla

mieszkańców kraju, prywatność religii oraz brak zaufania do Kościoła. Szanse no-

wej ewangelizacji widzi w otwarciu Kościoła na społeczeństwo, dialogu z innymi

religiami, nowych propozycjach doświadczenia duchowości chrześcijańskiej, recep-

cji eklezjologii Soboru Watykańskiego II oraz rzetelnym przedstawieniu historii

Kościoła w Czechach. Szczególną rolę w nowej ewangelizacji upatruje w posłudze

stałych diakonów.

W drugim referacie prof. dr Klaus Kießling zastanawiał się nad możliwościami

misji stałych diakonów we współczesnym wielokulturowym świecie. Przedstawił

działalność i posługę duszpasterską diakonów w różnych krajach i kulturach świa-

ta — jako soborowe zadanie wypływające z posoborowych dokumentów Kościoła.
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Ukazał dotychczasowe osiągnięcia i efekty pracy oraz wskazał na nowe misyjne

wyzwania stojące przed stałymi diakonami w zróżnicowanych kulturach świata.

Mocno zaakcentował misyjny charakter posługi stałych diakonów, która powinna re-

alizować się na drodze dialogu między religiami, inkulturacji oraz troski o ubogich.

Po południu odbywały się spotkania warsztatowe w trzech grupach językowych:

niemieckiej, angielskiej i hiszpańskiej, w których prezentowano szczegółowe prob-

lemy działalności stałych diakonów w różnych krajach. Prof. dr Albert Biesinger

(Niemcy) przedstawił duszpasterską pracę stałych diakonów w sytuacjach nadzwy-

czajnych, związanych z wypadkami samochodowymi, nagłymi nieszczęściami i zgo-

nami, które mają miejsce zwłaszcza w niedzielę. Diakoni prawosławni z Łotwy:

Skaidrite Gütmane, Guntis Dislers i Vadim Demchenko przedstawili charytatywnie

ukierunkowaną posługę socjalną diakonów w Łotewskim Kościele Prawosławnym.

Diakon z Kolumbii, Juan Alvaro Zapata Torres, w swoim wystąpieniu zajął się za-

gadnieniem posługiwania diakona dla wspólnoty wierzących, ukazując jego cha-

rakter, tożsamość i duchowość.

Po spotkaniach warsztatowych w małych grupach roboczych odbyło się zgro-

madzenie stałych diakonów delegatów, którzy reprezentują krajowe stowarzysze-

nia diakonów. Słowo wprowadzenia do walnego zgromadzenia stałych diakonów

wygłosił bp dr Gebhard Fürst — protektor Międzynarodowego Centrum Stałego

Diakonatu. Na zakończenie zgromadzenia dokonano wyboru nowego zarządu Mię-

dzynarodowego Centrum Stałego Diakonatu na kolejną kadencję. Prezydentem zo-

stał ponownie wybrany prof. dr Klaus Kießling, a wiceprezydentami wybrano dia-

konów z Indii oraz z Południowej Afryki. Ponadto na członków zarządu wybrano

diakonów reprezentujących różne kontynenty świata.

W sobotę 15 czerwca Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Geb-

hard Fürst z diecezji Rottenburg–Stuttgart. Pierwszy referat wygłosił diakon Gilbert

de Lima z Bombaju, w którym ukazał diakonat w służbie nowej ewangelizacji w plu-

ralistycznym kontekście kulturowym w Indiach. Najpierw odwoływał się do wskazań

dokumentów Kościoła, encyklik papieży Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI,

które stanowią eklezjalny fundament dla działalności ewangelizacyjnej i duszpas-

terskiej Kościoła w Indiach. Następnie wskazał na problemy związane z wielo-

kulturowością i wieloma religiami mieszkańców Indii, które ciągle stawiają nowe

wyzwania przed posługą ewangelizacyjną stałym diakonom. Zaprezentował także

zaistniałe już dokonania diakonów w Indiach w pracy na poziomie charytatywnym,

społecznym, socjalnym, zdrowotnym i duszpasterskim. 

Następnie odbyły się ponownie spotkania warsztatowe w różnych grupach języ-

kowych, w których omawiano szczegółowe zagadnienia działalności stałych diako-

nów. Diakon dr Benas Ulevicius z Litwy — dziekan Wydziału Teologii Katolickiej

na Uniwersytecie Vytautasa Magnusa, przedstawił posługę duszpasterską diako-

nów w środowiskach młodzieżowej subkultury na Litwie, ukazując wiele rzeczy-

wistych możliwości dotarcia ewangelicznego przesłania do młodego pokolenia.
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Diakon Rocky Banz z Indii zajął się problemem zaangażowania stałych diakonów

w pracy dla służby zdrowia w archidiecezji bombajskiej w Indiach. W kolejnej gru-

pie diakoni z Afryki: Greg Garnie z Południowej Afryki i Charles Dube z Zimbabwe

prezentowali apostolską postawę diakonów w perspektywie nowej ewangelizacji,

realizowanej w społeczeństwie międzykulturowym. 

Po południu z referatem wystąpił metropolita Preslav Kyrill z Warny i Weli-

ki (Bułgaria), w którym ukazał znaczenie służby socjalnej w Kościele prawo-

sławnym, ze szczegółowym zaakcentowaniem działalności Bułgarskiego Kościoła

Prawosławnego.

Podsumowaniem drugiego dnia obrad było spotkanie panelowe, na którym dys-

kutowano o roli diakonów stałych dla rozwoju wiary w społeczeństwach zróżnico-

wanych kulturowo.

W niedzielę 16 czerwca konferencja naukowa została zakończona uroczystą

Mszą św. celebrowaną pod przewodnictwem kard. Dominika Duki — metropolity

praskiego, który udzielił uczestnikom pasterskiego błogosławieństwa dla owocne-

go wypełniania posługi stałego diakona.



Rekolekcje

formacyjno-wakacyjne

dla stałych diakonów i ich rodzin

Termin: 03–06 lipca 2014 r., rozpoczęcie: godz. 16.00 (czwartek),

zakończenie: godz. 14.00 (niedziela).

Miejsce (adres): 48-340 Głuchołazy, ul. Gen. W. Andersa 75–75, 

Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy Caritas, „Skowronek”,

tel. 77 43 91 332.

Tematyka formacyjna rekolekcji oparta będzie na Adhortacji apostolskiej

papieża Franciszka Evangelii gaudium.

Koszt pobytu: 300,– zł.

W programie wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Pomocnej w Zlatych Horach (Czechy).
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