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P
Wstęp

Pierwsze w Polsce święcenia diakonatu stałego udzielone żonatemu 
mężczyźnie przez biskupa Andrzeja Suskiego odbyły się 6 czerwca 2008 ro- 
ku w Toruniu. Pojawił się więc pierwszy w Kościele katolickim w Polsce 
żonaty duchowny, diakon, przeznaczony do stałej posługi w diecezji. 
Uważam, że było to jedno z ważniejszych wydarzeń w Kościele w Polsce 
ostatniej dekady. Po przeszło tysiącu latach obecności Kościoła katolic-
kiego w naszym kraju we wspólnocie tej pojawili się żonaci duchowni.

Minione 11 lat obecności diakonów stałych to niezwykle intensywny 
czas zbierania doświadczeń. Niniejszą publikacją chcę przede wszystkim 
podziękować Bogu za obecność powołania i posługi diakonów stałych 
w Kościele w Polsce. Przepełnia mnie wdzięczność, że także i mnie ob-
darzył On tym powołaniem. Jestem również przekonany, że obecność 
powołania do diakonatu stałego w naszym kraju to na pewno przejaw 
woli Bożej oraz życiodajnego działania Ducha Świętego, który ożywiał 
osoby oraz struktury Kościoła. Jeszcze pod koniec lat 90. ubiegłego wieku 
wiele wskazywało na to, że na obecność tego powołania w Polsce trzeba 
będzie długo czekać. Bóg miał jednak swoje drogi, rozlewał strumienie 
łaski, którymi pobudzał różne osoby, i dzisiaj w kilku diecezjach w na-
szym kraju posługuje już 31 diakonów stałych.

Chcę w tym miejscu przywołać przede wszystkim dwie osoby, które 
odegrały ważną rolę na drodze do diakonatu stałego w naszym kraju. 
Pierwszą z nich jest biskup Andrzej Suski, pierwszy biskup toruński, 
obecnie już biskup senior. To właśnie on, będąc przewodniczącym Komisji 
Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiał i rekomen-
dował polskim biskupom przyjęcie uchwały, która otworzyłaby możliwość 
wprowadzania w diecezjach posługi diakona stałego. 
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Odwołam się w tym miejscu do pewnego spotkania. W maju 2018 roku 
uczestniczyłem w Kaliszu w Sympozjum Józefologicznym. Spotkałem 
tam biskupa seniora diecezji kaliskiej Stanisława Napierałę. Kiedy dowie-
dział się, że jestem diakonem stałym z diecezji toruńskiej, powiedział mi, 
że pamięta, jak biskup Andrzej Suski walczył, dokładnie takiego użył sło-
wa, podczas spotkań Konferencji Episkopatu Polski, aby biskupi zgodzili 
się na możliwość wprowadzenia w diecezjach posługi diakonów stałych. 
Dzisiaj z perspektywy lat dziękuję biskupowi Andrzejowi Suskiemu za 
tę walkę, za to, że tak jednoznacznie stanął po stronie tego powołania.

Druga osoba, którą trzeba wspomnieć, kiedy odwołujemy się do historii 
diakonatu stałego w Kościele w Polsce, to prof. Marek Marczewski z Lu-
blina. To on od początku lat 70. do chwili obecnej, czyli przez dziesiątki 
lat, dzielił się swoją wiedzą o diakonacie stałym, można także powiedzieć, 
że walczył o jego wprowadzenie w Polsce. To on jest autorem setek prac 
poświęconych diakonatowi stałemu. To głównie z nich wielu dowiadywało 
się o istnieniu takiego powołania w Kościele. Profesor Marek Marczewski 
był jednym z głównych autorów i redaktorów dokumentu przyjętego przez 
biskupów polskich, który otworzył możliwość wprowadzenia diakonatu 
stałego w poszczególnych diecezjach w Polsce, mianowicie: Wytycznych 
dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Kiedy kilka lat 
temu poznałem osobiście pana profesora, zrozumiałem, że temat diakonatu 
stałego jest od wielu lat, i nie zmieniło się to do dnia dzisiejszego, jego pasją, 
i to nie tylko w wymiarze badawczym, ale przede wszystkim osobistym.

Dziękując konkretnym osobom za zaangażowanie we wprowadzenie, 
a następnie rozwój diakonatu stałego w Kościele w Polsce, chcę jeszcze 
raz podkreślić, że obecność diakonów stałych w naszym kraju jest na 
pewno nie tylko owocem ludzkich wysiłków. To byłoby zdecydowanie za 
mało. Przede wszystkim to przejaw Bożej obecności pośród nas i, jestem 
głęboko przekonany, realizacja Bożego zamysłu. 

Niniejsza praca zbiorowa jest formą podziękowania Bogu za obecność 
diakonatu stałego w Kościele w Polsce. To podziękowanie za obecność 
tego powołania w historii i teraźniejszości Kościoła, w jego posłudze oraz 
w jego refleksji teologicznej. 

Praca składa się zasadniczo z dwóch części. W pierwszej z nich umie - 
szczono artykuły o  charakterze naukowym i  popularnonaukowym,  
w drugiej natomiast kilkanaście świadectw odnoszących się do diakonatu 

Dk. Waldemar Rozynkowski
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stałego. W pierwszej części odwołujemy się do historii diakonatu, wy-
branych wątków teologicznych dotyczących tego powołania, a w końcu 
do wyzwań, które przed nim stoją. 

Niezwykle cenną częścią publikacji, moim zdaniem, jest zbiór świa-
dectw. To przede wszystkim osobiste doświadczenie dziesięciu diakonów 
stałych. W prostych słowach dzielą się oni z czytelnikami swoją osobistą 
drogą wiary. W tej części spotykamy także trzy świadectwa żon diakonów 
stałych. To prawdopodobnie jedne z pierwszych spisanych świadectw 
w Polsce, które ukazują nam echo małżonek odnoszące się do powołania 
ich mężów, diakonów stałych. Pośród tej części spotykamy także niezwy-
kle cenne świadectwo proboszcza, który dzieli się swoim odkrywaniem 
diakonatu stałego i zaproszeniem diakona stałego do posługi w parafii. 
Na koniec prezentujemy także świadectwo osoby, która rozeznaje swoje 
powołanie do diakonatu stałego, a właściwie już dzisiaj po odbytej for-
macji czeka na decyzję swojego biskupa, czy będzie pierwszym diakonem 
stałym w swojej diecezji.

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski

Wstęp
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Bp Wiesław Śmigiel
Toruń

Diakonat stały w Kościele 
 katolickim w Polsce – perspektywa  

teologicznopastoralna
 

Pierwsze wieki chrześcijaństwa dostarczają informacji, jak rozwijał się 
Kościół oraz jak kształtowała się jego struktura. Jest to szczególnie cenne 
dla współczesnej posługi pastoralnej, ponieważ ukazuje model eklezjalny, 
który bezpośrednio nawiązywał do nauki i działalności Jezusa Chrystusa. 

Nie można jednak zapominać, że każda epoka ma swoje uwarunko-
wania oraz specyfikę, a Kościół to żywy organizm, który nie tylko trwa, 
ale również rozwija się z uwzględnieniem znaków czasu i wyzwań. Żywa 
tradycja, ceniona i przechowywana w ludzie Bożym, przyjmuje, przecho-
wuje i przekazuje to, co istotne, a zarazem otwiera się na zmiany, które 
są koniecznym warunkiem wzrostu. Dlatego współcześnie nie można 
bezkrytycznie odtwarzać wszystkich praktyk czasu pierwszych wieków, 
ale jednocześnie należy poszukiwać i  wracać do fundamentów życia 
chrześcijańskiego. Zmiana lub zbytnia modyfikacja elementów istotnych 
zaburzyłyby tożsamość Kościoła. Natomiast pójście w kierunku tradycjo-
nalizmu, który bezrefleksyjnie konserwuje i gloryfikuje zastane elementy, 
prowadzi do skostnienia oraz w jakimś stopniu podważa wiarę w realną 
moc Ducha Świętego. Podstawowe, konieczne, uniwersalne i niezmienne 
zasady życia Kościoła najłatwiej można odnaleźć, analizując pierwsze 
wieki chrześcijaństwa. 

Struktura hierarchiczna, ukształtowana przez Jezusa Chrystusa oraz 
apostołów stanowi właśnie taki fundament Kościoła, który nie ma charak-
teru przypadłościowego. Ta struktura pierwotnie składała się z apostołów 
i diakonów, by pod koniec I wieku przybrać formę triady: biskup, prezbiter 

Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania
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oraz diakon1. Diakonat jest więc istotnym składnikiem hierarchii, co po-
twierdza fakt, że trwa on nieprzerwanie w Kościele, chociaż przez długi 
czas miał wyłącznie charakter przejściowy w drodze do kapłaństwa2. 

Sobór Watykański II, w duchu odnowy życia Kościoła, nawiązał do 
praktyki pierwszych wieków chrześcijaństwa i przywrócił diakonat stały 
w Kościele łacińskim, a papież Paweł VI wydał dokumenty pozwalające 
na wprowadzenie postanowień soborowych w życie3. Kościoły lokalne 
szybko skorzystały z nowego prawa i pierwszych pięciu żonatych męż-
czyzn wyświęcono w 1968 roku w Kolonii. Obecnie w Kościele łacińskim 
posługuje przeszło 46 tys. diakonów stałych w 129 krajach. W Polsce 
pierwsi diakoni stali pojawili się w 2008 roku, a obecnie posługuje ich 
31, dlatego w perspektywie czasowej oraz ilościowej Kościół w Polsce jest 
na początku tej drogi. 

Początki diakonatu stałego w Kościele 

Początek kolegium hierarchicznego znajdujemy w apostołach powołanych 
i uformowanych przez Jezusa Chrystusa (por. Mt 10, 2). Jednak apostolat 
Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do pierwszej wspólnoty Dwunastu. 
Apostoł Maciej został wybrany z grona uczniów i ustanowiony przez in-
nych apostołów, a św. Paweł został powołany przez Zmartwychwstałego. 
Wobec Tytusa i Tymoteusza, uczniów i współpracowników św. Pawła, nie 
używa się określenia apostołowie, choć byli biskupami. Reprezentowanie 
urzędowo Jezusa Chrystusa, jedynego i najwyższego arcykapłana, opiera 
się na kolegium apostołów, ale jest powierzane również innym, którzy 
zostali do tego wybrani, przygotowani, ustanowieni i posłani. Stanowi 
to również podstawę trwania i rozwoju Kościoła. 

1 Por. W. Rozynkowski, Początki diakonatu stałego w Kościele w Polsce, Diakon, t. 14–15: 
2017–2018, s. 45–46.

2 M. Marczewski, Refleksja eklezjologiczno-pastoralna nad diakonatem stałym, Ateneum 
Kapłańskie, t. 172: 2019, z. 1(659), s. 35–36.

3 Zob. Paweł VI, Motu proprio przywracające diakonat stały w  Kościele łacińskim „Sac-
rum diconatus ordinem” (18 VI 1967), w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, red. 
E. Sztafrowski, Warszawa 1969, z. 1, s. 218–235; następnie papież Paweł VI wydał 
Motu proprio promulgujące przepisy dotyczące diakonatu „Ad pascendum” (15 VII 1972). 

Bp Wiesław Śmigiel
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Odwołując się do danych biblijnych, genezę różnych posług w Kościele 
można pośrednio odkryć w opisie rozesłania 72 uczniów (Łk 10, 1–16). 
Pomijając nawiązania do Starego Testamentu oraz bogatą symbolikę tego 
wydarzenia, uwrażliwiło ono na fakt, że głoszenie Dobrej Nowiny nie 
zostało powierzone wyłącznie małej grupie bezpośrednich świadków pu-
blicznej działalności Jezusa Chrystusa, ale jest powszechnym posłannic-
twem Kościoła. Wszyscy wierni, którzy weszli w tradycję przekazywaną 
przez naocznych świadków wydarzenia zbawczego, są wezwani, aby głosić 
Ewangelię, tak by wszyscy ludzie mogli ją poznać i otrzymać zbawienie4. 
Zatem w grupie 72 są ukryte w formie zaczątkowej wszystkie późniejsze 
urzędy, zadania i posługi. Jądro tej wspólnoty to struktura hierarchicz-
na, która obecnie składa się z  biskupów, prezbiterów oraz diakonów. 
Może jednak spojrzeć szerzej i  z  tej grupy wyprowadzić jeszcze inne 
posługi, np. asystentów pastoralnych, lektorów i akolitów, katechistów 
i świeckich ewangelizatorów. Większość z nich swoje zadania sprawuje 
na mocy chrztu świętego oraz bierzmowania, ale niektórzy otrzymują od 
pasterzy szczególne zadania i kompetencje, oparte na misji kanonicznej 
lub mandacie. 

Diakoni pojawili się w Kościele bardzo wcześnie, ponieważ pierwszych 
z nich starożytna tradycja widzi w „siedmiu”, których posługę opisują 
Dzieje Apostolskie (6, 1–5). Wielu z nich zapisało się w historii młode-
go Kościoła nie tylko jako pomagający ubogim, lecz także jako gorliwi 
i skuteczni ewangelizatorzy. Diakon Filip po męczeńskiej śmierci diakona 
Szczepana udał się do Samarii, gdzie głosił słowo Boże oraz potwierdzał 
swoją misję licznymi znakami. Tam ochrzcił wiele osób, ale najbardziej 
spektakularnym było nawrócenie Szymona, który zajmował się magią 
(Dz 8, 5–13)5. 

Diakoni pełnili ważną rolę w kształtowaniu i  życiu wspólnot ekle-
zjalnych6. Ich zadaniem była przede wszystkim posługa charytatywna 

4 F. Mickiewicz, Nowy komentarz biblijny, Ewangelia według św. Łukasza, cz. 1, Rozdziały 
1–11, Częstochowa 2011, s. 542–543.

5 Apostołowie dowiedziawszy się, że diakon Filip ochrzcił wielu mieszkańców Samarii, 
wysłali tam Piotra i Jana, aby przez modlitwę i nałożenie rąk przekazali im Ducha 
Świętego. Można przyjąć, że jest to świadectwo bierzmowania.

6 Zob. R. Selejdak, Zarys historyczny diakonatu stałego, Częstochowa 1998.

Diakonat stały w Kościele katolickim w Polsce...
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(por. Dz 6, 2–3), jednak ze świadectw Nowego Testamentu oraz pism 
patrystycznych wynika, że ich kompetencje były znacznie szersze. Zaj-
mowali się przepowiadaniem słowa Bożego, liturgią, byli bliskimi współ-
pracownikami biskupów i w pewnym zakresie pomagali im w kierowaniu 
wspólnotami chrześcijańskimi. Diakoni cieszyli się dużym autorytetem, 
gdyż pełnili m.in. funkcję ekonomów, a przede wszystkim administrowali 
dziełami charytatywnymi.

Wszystkie dostępne dane historyczne i  teologiczne przekonują, że 
w czasach apostolskich posługa diakonów była traktowana jako wartość, 
a nie jako etap przejściowy (por. Rz 16, 1; Dz 6, 1–6; 1 Tm 3, 8–13; 
Flp 1, 1)7. Powoływano diakonów nie z powodu braku pasterzy, ale aby 
rozdzielić zadania i posługi w celu ich pełniejszej realizacji. Jest to świa-
dectwo bogactwa pierwszych gmin chrześcijańskich oraz poszanowania 
różnorodności, której źródłem jest Duch Święty (por. 1 Kor 12, 4–11). 

Taka sytuacja trwała przez trzy pierwsze wieki chrześcijaństwa, ale 
już w wieku IV znaczenie diakonów zaczęło stopniowo maleć. Wpływ 
na to miało wiele czynników. Dynamiczny rozwój Kościoła spowodował 
rozrost struktury hierarchicznej oraz generował spory kompetencyjne, 
wzrosło znaczenie prezbiterów, którzy przejęli z czasem zarządzanie do-
brami doczesnymi. Natomiast dobroczynnością zajęły się klasztory. Na 
Wschodzie diakon zaczął zajmować się wyłącznie liturgią, a na Zachodzi 
stał się stopniem przejściowym przed przyjęciem sakramentu święceń 
w stopniu prezbiteratu. Około VI wieku stały diakonat prawie zupełnie 
przestał istnieć8. Wprawdzie w późniejszej historii pojawiali się diakoni 
stali, ale były to sytuacje odosobnione i miały charakter nadzwyczajny, 
np. św. Franciszek był diakonem, ponieważ zdecydowanie wzbraniał się 
przed kapłaństwem, uważając, że jest niegodny tego urzędu. 

Diakonat stały jako stopień hierarchiczny

Pierwszą próbę przywrócenia diakonatu stałego w Kościele podjęto pod-
czas obrad soboru trydenckiego (1545–1563). Uwzględniając argumen-

7 Zob. tenże, Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Częstochowa 2002.
8 Zob. M. Marczewski, O przyczynach zaniku diakonatu stałego w Kościele Zachodnim, Vox 

Patrum, t. 7: 1987, z. 12–13, s. 283–290.
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ty teologiczne, postulowano, aby diakoni stali powrócili do struktury 
hierarchicznej duchowieństwa. Jednak brak wystarczającej świadomości 
istoty diakonatu, immobilizm eklezjalny oraz przekonanie o wystarcza-
jącej liczbie prezbiterów sprawiły, że soborowe zalecenia pozostały bez 
wpływu na praktykę pastoralną. 

Wewnątrzkościelna dyskusja o  potrzebie przywrócenia stałego dia-
konatu powróciła dopiero w XIX wieku9. Na taką potrzebę wskazywało 
środowisko Caritas Internationalis10 oraz Caritas krajów niemieckojęzycz-
nych11. Z czasem zagadnieniem diakonatu zaczęli interesować się zna-
czący teologowie okresu Soboru Watykańskiego II. Wśród nich ciekawe 
poglądy reprezentowali np. K. Rahner SJ, Y. Congar OP, P. Hünermann, 
A. Altana, J. Hornef oraz H. Kramer12. Jednak dzieło przywrócenia dia-
konatu stałego w  Kościele rozpoczęło się realnie dopiero po Soborze 
Watykańskim II13. 

W myśl zasady agere sequitur esse u podstaw jakiejkolwiek działalno-
ści pastoralnej leży wizja eklezjalna. Dlatego posługa diakonów stałych 
wypływa z  obrazu Kościoła, pojętego jako wspólnota stanów, posług, 
urzędów i charyzmatów14. Teologia posoborowa próbuje opisać złożoną  
 

9 Idea powrotu diakonatu stałego towarzyszyła prezbiterom, więźniom obozu koncen-
tracyjnego w Dachau (O. Pies SJ, L. Roth SJ, ks. W. Schamoni), którzy w diakonacie 
widzieli opiekunów parafii pozbawionych w czasie okupacji proboszczów.

10 Głównie ks. J. Rod hain i ks. C. Bayer.
11 Przede wszystkim ks. A. Ec k ert, ks. A. Teobaldi oraz ks. G. Hüssler.
12 M. Marczewski, Diakon, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, 

M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 168.
13 Zob. wspomniane dokumenty papieża Pawła VI oraz: Kongregacja do Spraw Du cho-

wieństwa. Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium (22.02.1998); tekst 
polski: Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, Watykan 1998; Kongregacja Edukacji 
Katolickiej, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (22.02.1998); tekst 
polski: Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych, Watykan 1998; Pontyfikał Rzymski 
odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II, wydany 
z  upoważnienia papieża Pawła VI, poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II; 
Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i  diakonów, wydanie drugie wzorcowe, Katowice 
1999; Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów 
stałych w Polsce, Częstochowa 2004 (dalej: WDFŻPDSP).

14 Problem ten w  szerszej perspektywie został ukazany w: W. Śmigiel, Uczestnic- 
two wiernych świeckich w  budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne 
w świetle nauczania Kościoła (1962–2009), Lublin 2010, s. 100–108.
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rzeczywistość Kościoła za pomocą różnych obrazów, kategorii i idei. Uznano, 
że akcentowanie strony instytucjonalnej i hierarchicznej Kościoła, potrzebne 
w dobie kontrreformacji, współcześnie jest niewystarczające, a w praktyce 
może utrudniać misję ewangelizacyjną. Dlatego w opisie złożonej rzeczy-
wistości eklezjalnej posłużono się obrazami ludu Bożego oraz Mistycznego 
Ciała Jezusa Chrystusa, które uzupełniono kategorią powszechnego sakra-
mentu zbawienia. Z czasem jednak uznano, że centralną i porządkującą 
ideą nauki o Kościele Soboru Watykańskiego II jest eklezjologia komunii. 

W takiej optyce Kościół jest Ciałem Chrystusa, żywym organizmem 
i składa się z licznych członków. Konstytucja dogmatyczna o Kościele 
Lumen gentium stwierdziła, że „celem pasterzowania Ludowi Bożemu i jego 
nieustannego pomnażania Chrystus Pan ustanowił w  swoim Kościele 
rozmaite posługi, które nakierowane są na dobro całego Ciała” (KK 18). 
W tym samym dokumencie koncepcja diakonatu jest ukazana w szer-
szym rozumieniu i umieszczona została na tej samej linii, co episkopat 
i prezbiterat („ustanowiony w trosce o dusze”). Natomiast w soborowym 
dekrecie Ad gentes divinitus przeważyło ujęcie bardziej funkcjonalne15.

Z powyższych rozważań wynika, że przywrócenie diakonatu stałego 
nie jest wynikiem mody, kaprysu współczesnych teologów i hierarchów 
czy braku kapłanów, ale jest powrotem do źródeł i przywróceniem ważne-
go stopnia hierarchicznego. Fakt, że diakonat przejściowy przetrwał w Ko-
ściele jako nieodzowny warunek przyjęcia sakramentu święceń w stopniu 
prezbiteratu, przekonuje, że teologicznie zawsze był on doceniany. 

Niektóre posługi realizowane przez wiernych świeckich dzięki łasce 
święceń otrzymują trwałe wsparcie, aby ich realizacja była skuteczniej-
sza16. Papież Paweł VI w Sacrum diaconatus ordinem stwierdził, że „chociaż 
niektóre funkcje diakonów zwykło się rzeczywiście zlecać, zwłaszcza 
w  krajach misyjnych, mężczyznom świeckim, jednakże wypada, aby 
tych, którzy wypełniają prawdziwie diakońskie posługiwanie, umacniać 
przez obrzęd włożenia rąk przekazany tradycją apostolską i łączyć ściślej 
z ołtarzem”17. Obecnie dotyczy to nie tylko krajów misyjnych, lecz także 

15 Diakonat, w: Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk, Kielce 2017, s. 183.
16 W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty, s. 106.
17 Paweł VI, Motu proprio przywracające diakonat stały w Kościele łacińskim „Sacrum diconatus 

ordinem”, s. 219.
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całego Kościoła, ponieważ kraje kiedyś schrystianizowane potrzebują 
nowej ewangelizacji (por. EE 47).

Współczesna doktryna katolicka uznaje, że przez sakrament święceń 
człowiek ochrzczony zostaje naznaczony sakramentalnym charakterem 
odpowiednim do przynależności do jednego z  trzech stopni18. Biskup 
otrzymuje pełnię kapłaństwa do kierowania wspólnotą Kościoła, jako 
następca apostołów (KK 18). Nie posiada on „całości charyzmatów”, ale 
ma „charyzmat całości”, czyli jego zadaniem jest zachowanie jedności, 
budowanie mostów i  umacnianie wspólnoty19. Najbardziej podstawo-
wym środowiskiem realizacji biskupstwa jest diecezja. Prezbiter zostaje 
odznaczony charakterem kapłaństwa służebnego i jako współpracownik 
biskupa w  sprawowaniu świętej władzy jest powołany do kierowania, 
formowania i  jednoczenia wspólnoty wierzących, do składnia Ofiary 
eucharystycznej w imieniu Chrystusa i Kościoła oraz do sprawowania 
sakramentu pokuty i  pojednania. Swoją posługę realizuje najczęściej 
w parafii. 

Diakon natomiast zostaje wyposażony w charakter diakoni urzędowej 
w Kościele, która upoważnia go do oficjalnej służby we wspólnocie wraz 
z biskupem i jego prezbiterami w posłudze liturgicznej, nauczaniu słowa 
Bożego i w pełnieniu dzieł miłosierdzia20. Diakon jako współpracownik 
biskupa i prezbitera może działać zarówno w wymiarze diecezjalnym, 
jak i parafialnym.

Urząd kościelny przekazany biskupom, w którym uczestniczą również 
prezbiterzy i diakoni (por. KK 28), ma swoje źródło w uświęcaniu i po-
słannictwie samego Jezusa (por. J 10, 36)21. Diakon spełnia swoją misję 

18 Zgodnie z tradycją hierarchia kościelna składa się z hierarchii święceń i hierarchii 
władzy rządzenia, czyli jurysdykcji, którą w  zasadzie mogą otrzymywać tylko 
duchowni. Stopnie obydwu hierarchii są paralelne, ale nie pokrywają się.

19 Por. papież Franciszek, Docierajcie na peryferie ludzkie i  egzystencjalne. Przemówienie 
do uczestników seminarium zorganizowanego przez Kongregację ds. Ewangelizacji 
Narodów, L’Osservatore Romano, t. 39: 2018, nr 10, s. 42.

20 Zob. J. Krukowski, Hierarchia kościelna, w: Leksykon teologii pastoralnej, s. 279–281. 
W. Śmigiel, Relacja urzędu do charyzmatu w teorii i praktyce pastoralnej, w: W prostocie 
prawdy, w  pokorze miłości. Studia i  materiały dedykowane ks. prof. Janowi Walowi, red. 
T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski, Kraków 2008, s. 472–473.

21 Por. R. Selejdak, Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych, Częstochowa 
2003, s. 15.
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na wzór Chrystusa Sługi. Udział w posłannictwie Jezusa zyskuje diakon 
drogą sakramentalną. Tą drogą zostaje włączony w posługę urzędową 
Kościoła i ukazuje diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchicz-
ny22. Sakrament święceń naznacza diakona „pieczęcią” (charakterem), 
której nikt nie może usunąć (KKK 1570)23. Konsekwencją święceń jest 
też to, że diakon przestaje być świeckim i w sensie ścisłym nie może już 
się nim stać (KKK 1582–1583). 

Służba (diakonia) należy do istoty posłannictwa Kościoła, a diakonowi 
została zlecona niejako z urzędu24. Diakon wyświęcony jest nie dla ka-
płaństwa, lecz dla posługi25. Jest on przeznaczony do pomocy kapłanom 
i służeniu całej wspólnocie Kościoła (por. KK29; KKK 1554)26. Zatem 
posługa, pojęta jako służba, stanowi właściwą tożsamość teologiczną 
diakonatu27.

Od Soboru Watykańskiego II diakon stały to celibatariusz, wdowiec 
lub mężczyzna żonaty (por. KPK, kan. 1031 § 2)28. Natomiast „nauka 
katolicka, wyrażona w  liturgii, Urząd Nauczycielski i  stała praktyka 
Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie 
Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do po-
mocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos – kapłan – oznacza obecnie 
biskupów i prezbiterów, a nie diakonów” (KKK 1554). Potwierdził to pa-
pież Benedykt XVI w 2009 roku, wprowadzając zmiany w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego: do kan. 1009 dodano § 3, który wyraźnie stwierdza, że „ci, 
którzy zostali ustanowieni biskupami lub prezbiterami, otrzymują misję 
i zdolność działania w osobie Chrystusa Głowy (in persona Christi Capitis), 
natomiast diakoni otrzymują moc służenia Ludowi Bożemu w diakonii 

22 WDFŻPDSP, nr 7.
23 Tamże.
24 Tamże, nr 6.
25 Zob. M. Marczewski, Refleksja eklezjologiczno-pastoralna nad diakonatem stałym, Ateneum 

Kapłańskie, t. 172: 2019, z. 1(659), s. 40–43. 
26 WDFŻPDSP, nr 8.
27 R. Selejdak, Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych, s. 17.
28 Święcenia diakonatu stałego może przyjąć celibatariusz, gdy ukończył 25 lat, lub 

męż czyzna żonaty, gdy ukończył 35 rok życia, ma co najmniej 5-letni staż małżeński 
oraz posiada zgodę żony. Kandydaci do diakonatu stałego winni mieć ukończone 
studia teologiczne.
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liturgii, słowa i miłości”29. Jednak zarówno dwa stopnie uczestniczenia 
w kapłaństwie, jak i stopień służby, są udzielane za pośrednictwem aktu 
sakramentalnego nazywanego „święceniami”, to znaczy przez sakrament 
święceń (KKK 1554; por. KKK 1569). Jednak wielu teologów kwestionuje 
określenie działania diakona in persona Christi Servi, ponieważ to nie sta-
nowi o specyfice posługi diakońskiej. Każdy ze stopni święceń ma bowiem 
charakter służebny. Można co najwyżej przyjąć, że diakonat akcentuje 
charakter służebny, przypominając, że jest on niezbędny w  realizacji 
innych powołań i urzędów w Kościele30.

geneza diakonatu stałego w Polsce 

Za wprowadzeniem diakonatu stałego w Polsce przemawiało wiele racji31. 
Przede wszystkim było to dostosowanie lokalnej praktyki eklezjalnej do wy-
mogów i standardów obowiązujących w Kościele powszechnym. Kluczowy 
jest również argument wynikający z eklezjologii komunio, wyakcentowanej 
przez Sobór Watykański II i promowanej przez nauczanie posoborowe32. 

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa, utrwalonych na kartach Pisma 
Świętego i w pismach Ojców Kościoła, struktura hierarchiczna składa się 
z biskupów, prezbiterów i diakonów. Zanik diakonatu stałego spowodował 
zamazanie tej pierwotnej struktury hierarchicznej. Bezpośrednio z ustano-
wienia Bożego istnieje posługa biskupia, ale pośrednio dotyczy to innych 
stopni sakramentu święceń (por. KK 8). Możliwy jest rozwój rozumienia 
urzędu i nowa jego interpretacja, a także zmiany w formach przypadłościo-
wych dotyczących jego funkcjonowania, zakresu władzy sakramentalnej 
i  jurydycznej w zależności od aktualnych wymogów czasu33. Jednak nie 
dotyczy to samej struktury hierarchicznej, która jest niezmienna.

Przywrócenie urzędu diakona stałego uwydatnia hierarchiczną struk-
turę Kościoła, ukazuje całą jego pełnię i jednocześnie w przyszłości może 

29 W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty, s.107.
30 A. Czaja, Diakonat stały – ujęcie dogmatyczne, Ateneum Kapłańskie, t. 172: 2019, z. 1 

(659), s. 23–24.
31 Por. M. Marczewski, Diakonat stały w Polsce – szanse i zagrożenia, s. 275–276.
32 Por. tenże, Zadania pastoralne diakonów, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1, 

Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000, s. 373–374. 
33 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2: Traktat X. O sakramentach, Lublin 2003, s. 764.
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przyczynić się do przełamania przeciwstawienia duchownych i świeckich. 
Diakon jest członkiem hierarchii, ale żyje pośród świata, często posiada 
rodzinę i wykonuje świeckie zawody. Może skutecznie ewangelizować 
w środowiskach niedostępnych dla prezbiterów i biskupów. Jest zworni-
kiem między hierarchią a katolikami świeckimi.

Za wprowadzeniem diakonatu stałego, o czym już wspomniano wcze-
śniej, przemawia też potrzeba ukazania go jako właściwego i trwałego 
stopnia święceń hierarchicznych (por. KK 29) i ożywienia w ten spo-
sób wspólnot chrześcijańskich. Niektóre posługi spełniane dotąd przez 
świeckich przez diakonat otrzymają trwałe wsparcie w postaci łaski sa-
kramentalnej, aby ich pełnienie mogło być skuteczniejsze (por. DM 16; 
KKK 1571)34. Ponadto otrzymują przez sakrament święceń dodatkowe 
możliwości, aby pomagać wiernym osiągnąć pełnię życia w Chrystusie. 

Sceptycznie nastawieni do diakonatu stałego w  Polsce przywołują 
argument o wystarczającej liczbie kapłanów35. Jednakże diakon nie za-
stępuje oraz nie wyręcza kapłanów, ale spełnia charakterystyczne dla 
siebie zadania. Kapłan jest szafarzem Eucharystii, sprawuje sakrament 
pokuty i  pojednania oraz udziela sakramentu namaszczenia chorych. 
Biskup ponadto udziela sakramentu święceń oraz jest zwyczajnym sza-
farzem bierzmowania. Powierzenie niektórych zadań diakonom stałym 
jest ubogaceniem zbawczej posługi Kościoła. 

Pojawia się także pytanie, czy diakonat stały nie wpłynie na spadek 
liczby powołań do prezbiteratu? Nie ma danych, które potwierdzałyby 
taki związek, ale rzeczywiście brak kapłanów był jednym z argumentów 
za przywróceniem praktyki pierwszych wieków chrześcijaństwa. Spadek 
powołań do kapłaństwa jest konsekwencją złożonych problemów Kościo-
ła. Jest to przede wszystkim skutek kryzysu kapłańskiej tożsamości, który 
ma wiele korzeni: socjologicznych, humanistycznych oraz teologicznych. 
Stanowią one trudny do rozwikłania splot, tak że nie sposób w pełni 
pojąć jednego bez uwzględnienia drugiego36. 

34 WDFŻPDSP, nr 5.
35 Por. M. Marczewski, Diakonat stały w Polsce – szanse i zagrożenia, s. 276. 
36 J. Ratzinger, Opera omnia, t. XII: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i du-

chowość sakramentu święceń, Lublin 2012, s. 330. 
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Wreszcie należy podkreślić, że w wielu diecezjach w Polsce zostali 
ustanowieni nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, co sugeruje, że była 
taka potrzeba pastoralna. Praktyka Kościoła zakłada, że najpierw trzeba 
wyczerpać zwyczajne środki, a jeśli one są niewystarczające, należy sięgać 
do rozwiązań nadzwyczajnych, które zawsze mają charakter tymczaso-
wy. Logiczną konsekwencją takiego myślenia jest w pierwszej kolejności 
diakonat stały, a dopiero wtórnie powoływania nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii Świętej. Ten argument nie odbiera racji istnienia posług o cha-
rakterze nadzwyczajnym, ale sugeruje zachowanie pewnego porządku 
teologicznego, logicznego i chronologicznego. 

Kościół z natury jest misyjny i pomimo struktury diecezjalnej jest ca-
łością. Dlatego dotkliwy brak kapłanów w krajach misyjnych i niektórych 
innych zsekularyzowanych rejonach powinien być wyzwaniem również 
dla Kościoła w Polsce. Diakoni stali mogliby w niektórych zadaniach od-
ciążyć przepracowanych prezbiterów, co pozwoliłoby na jeszcze większą 
aktywność misyjną naszego kraju37.

zarys historii stałego diakonatu w Polsce

Chrystianizacja Polski nastąpiła, gdy diakonat był już wyłącznie stop-
niem przejściowym w drodze do kapłaństwa, dlatego w tym kontekście 
można mówić o wprowadzeniu stałego diakonatu w naszym kraju, a nie 
o jego przywróceniu. 

Konferencja Episkopatu Polski podjęła starania o powołanie diako-
natu stałego pod koniec lat 90. XX wieku. Biorąc pod uwagę fakt, że 
diakonat stały został przywrócony w Kościele powszechnym po Soborze 
Watykańskim II i w wielu krajach zaczął się dynamicznie rozwijać już 
pod koniec lat 60. XX wieku, to w Polsce zajęto się tym zagadnieniem 
późno. Wprawdzie wcześniej pojawiały się publikacje naukowe na ten 
temat, ale nie spowodowały one znaczącego zainteresowania problemem. 
Przygotowały jednak teologiczny fundament do późniejszej dyskusji 
i wprowadzenia praktyki diakonatu stałego38. 

37 Por. W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty, s. 340–
–342.

38 Por. W. Rozynkowski, Początki diakonatu stałego w Polsce, s. 45–57.
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Do prekursorów teologii diakonatu stałego w Polsce należy zaliczyć 
Marka Marczewskiego z Lublina, który nie tylko zajmował się tym za-
gadnieniem teoretycznie39, ale również z jego inicjatywy powstały kręgi 
diakonackie. Od 1973 roku Polska była reprezentowana na międzyna-
rodowych zjazdach i kongresach, dotyczących życia i posługi diakonów 
stałych. W 1982 roku powstał w Suwałkach Krąg Diakonacki, który 
przetrwał do 1993 roku40. Od 1996 roku odbywały się spotkania osób 
zainteresowanych diakonatem stałym w Lublinie, tym kręgiem przez rok 
kierował Marek Marczewski, a od 1997 roku Andrzej Michniewicz41. Od 
2003 roku rozpoczął swoją działalność Krąg Diakonacki w Łodzi42. Takie 
wspólnoty miały na celu stworzenie środowiska, które byłoby propaga-
torem posługi diakonów stałych w Polsce. 

W okresie posoborowym brak zainteresowania diakonatem stałem ze 
strony Episkopatu Polski był spowodowany przede wszystkim specyficzną 
sytuacją Kościoła w krajach tzw. bloku wschodniego. W Polsce w pra-
cy duszpasterskiej skupiano się na podtrzymaniu tradycyjnego modelu 
religijności, który był swoistą obroną przed ideologią komunistyczną, 
która chciała stłamsić wszelkie publiczne przejawy wiary. Dodatkowo 
nie odnotowano w  Polsce gwałtownego spadku powołań kapłańskich 
i masowych porzuceń stanu duchownego, co było charakterystyczne dla 
Kościoła na zachodzie Europy43. Nie tyle koncentrowano się na realizacji 

39 Zob. M. Marczewski, Diakonat w  rozwoju, Zeszyty Naukowe KUL, t. 17: 1974,  
nr 3, s. 134–135; tenże, Problem diakona stałego w teologii i praktyce pastoralnej, 
Lublin (mps – ABKUL) 1979; tenże, Il „circolo diaconale” di Suwalki. Un’ esperienza 
Polacca, Il Diaconato in Italia, t. 21: 1988, nr 72–73, s. 97–104; tenże, O eklezjologiczny 
i  praktyczny wymiar posługi diakona stałego w  Polsce, Homo Dei, t. 63: 1994, nr 2,  
s. 46–54; tenże, Diakonat stały w  Polsce – szanse i  zagrożenia, Teologia Praktyczna,  
t. 3: 2002, s. 275–285; tenże, Refleksja eklezjologiczno-pastoralna nad diakonatem sta- 
łym, Ateneum Kapłańskie, t. 172: 2019, z. 1(659), s. 35–45. 

40 Krąg podejmował różne inicjatywy promujące diakonat stały w Polsce, m.in. zorga-
nizował międzynarodową konferencję „Diakonia – Diakon – Parafia” w  Wesołej  
k. Warszawy (29 IX – 4 X 1993).

41 Zob. A. Michniewicz, Diakonat stały – starania o jego wprowadzenie w Kościele pol- 
skim po Vaticanum II, Lublin (mps – ABKUL) 1988.

42 M. Marczewski, Diakon, w: Leksykon teologii pastoralnej, s. 170.
43 W Polsce po wyborze Karola Wojtyły na papieża w latach 80. XX wieku odnotowano 

wzrost liczby powołań kapłańskich. Tendencja spadkowa pojawiła się dopiero w XXI 
wieku.
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reform soborowych, choć nie były one zupełnie zaniechane, ile walczono 
o zachowanie status quo Kościoła. Odpieranie ataków laicyzacji sterowanej 
zabierało hierarchii Kościoła sporo energii i czasu. 

Poza tym w wielu środowiskach występowała nieufność wobec wier-
nych świeckich, którzy chcieli się angażować w  budowanie Kościoła. 
Przede wszystkim z  powodu aktywności aparatu represji, który inwi-
gilował struktury kościelne i za wszelką cenę starał się o umieszczenie 
w pobliżu duchownych swoich agentów. Ten lęk zapewne wstrzymywał 
przywrócenie diakonatu stałego. Pomimo że diakon jest duchownym, 
a nie świeckim, to przez wykonywanie zawodu świeckiego i posiadanie 
rodziny wydawał się bardziej podatny na działanie aparatu represji. Nie 
oceniając, w jakiej mierze takie myślenie było zasadne i zgodne z duchem 
Kościoła, trzeba uznać, że taka argumentacja występowała w  okresie 
PRL-u.

Dlatego dopiero w 1998 roku Komisja Episkopatu Polski do spraw Du-
chowieństwa powołała grupę ekspertów (bp S. Cichy, ks. R. Rak, M. Mar- 
czewski), która pod przewodnictwem bp. T. Wilskiego zajęła się przy-
gotowaniem raportu dotyczącego możliwości wprowadzenia diakonatu 
stałego. Przygotowany tekst przekazano 20 czerwca 2001 roku na 313 ze-
branie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Łowiczu. Po głosowaniu 
Konferencja Episkopatu postanowiła zwrócić się do Stolicy Apostolskiej 
z prośbą o pozwolenie na wprowadzenie w Polsce diakonatu stałego44.

W ślad za decyzją o powołaniu diakonatu stałego w Polsce podjęto 
starania w celu opracowania zasad i norm dotyczących tej posługi. Zobo-
wiązano Komisję Episkopatu do spraw Duchowieństwa do przygotowania 
norm szczegółowych, zgodnych z obowiązującymi w Kościele powszech-
nym przepisami. Pod protektoratem bpa T. Wilskiego zespół ekspertów45 
przygotował projekt dokumentu, przekazany Komisji Episkopatu Polski 
do spraw Duchowieństwa w lipcu 2002 roku, który został 22 stycznia 
2004 roku zatwierdzony przez Kongregację Wychowania Katolickiego 
i przyjęty na 324 sesji plenarnej Episkopatu Polski46. 

44 Por. WDFŻPDSP, nr 4; M. Marczewski, Diakonat stały w Polsce – szanse i zagrożenia,  
s. 275–276.

45 Ks. L. Adamo wicz, ks. A. Czaja, M. Mar czewski, A. Michniewicz.
46 M. Marczewski, Diakon, w: Leksykon teologii pastoralnej, s. 170
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Biskup toruński Andrzej Suski w 2005 roku utworzył Ośrodek For-
macji Diakonów Stałych z siedzibą w Przysieku koło Torunia47. Ośrodek 
ten został przeznaczony przede wszystkim dla kandydatów z diecezji to-
ruńskiej, ale za zgodą własnych biskupów i biskupa toruńskiego odbywali 
tam wszechstronną formację kandydaci z innych diecezji. W początkowej 
fazie rozpoczęło formację dziesięciu mężczyzn. Po pierwszym roku pracy 
Ośrodka pozostało trzech kandydatów, dwóch z diecezji toruńskiej i jeden 
z diecezji pelplińskiej oraz przyjęto kandydata z diecezji ełckiej. Bogdan 
Sadowski rozpoczął w Przysieku okres propedeutyczny, a formację odbywał 
w archidiecezji warszawskiej. Natomiast Stanisław Dziemian z Suwałk, po 
dwóch latach w Ośrodku, kontynuował formację w diecezji ełckiej48. 

W pierwszym roku odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka był 
ks. Krzysztof Dębiec. W tym okresie na uwagę zasługuje fakt, że kandy-
daci odwiedzali konkretne parafie, aby poznać zasady, formy i metody 
stosowane w duszpasterstwie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Następnie 
dyrektorem został ks. Dariusz Iwański, który odbywając studia specja-
listyczne w USA, zetknął się z posługą diakonów stałych i zapoznał się 
z ich formacją, dzięki temu całościowo wprowadził w życie wypracowa-
ne założenia formacyjne i nadał Ośrodkowi właściwy kształt. Formacja 
w ośrodku trwała 3 lata. W czasie formacji odbywały się zajęcia w wy-
brane weekendy roku i obejmowały wykłady i ćwiczenia m.in. z teolo-
gii pastoralnej, liturgiki, homiletyki, katechetyki, prawa kanonicznego, 
Pisma Świętego oraz z psychologii pastoralnej. Kandydaci spotykali się 
również z liderami poszczególnych małych grup, działających w Kościele. 
Ponieważ warunkiem otrzymania święceń diakonatu stałego jest ukoń-
czenie studiów teologicznych, a więc posiadanie kompetencji teoretycz-
nych, w Ośrodku głównie skupiono się na zajęciach specjalistycznych 
i wyrobieniu w kandydatach kompetencji praktycznych niezbędnych do 
realizacji posługi diakońskiej49. 

47 Informacje dotyczące funkcjonowania Ośrodka Formacji Diakonów Stałych 
w  Przysieku zostały w  znacznej mierze uzyskane na podstawie wywiadu prze-
prowadzonego z diakonem Zbigniewem Machnikowskim (Gdynia, 28 V 2010). 

48 Por. W. Śmigiel, Diakonat stały w  Polsce – podstawy teologiczne i  perspektywy rozwoju, 
Studia Pelplińskie, t. 41: 2009, s. 90.

49 Zob. H. Sobeczko, Wymóg pełnego wykształcenia teologicznego u  diakonów stałych 
w Wytycznych Episkopatu Polski z 2015 roku, Diakon, t. 14–15: 2017–2018, s. 7–16. 
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Po ukończeniu formacji pierwsze świecenia diakonatu przyjęli Tomasz 
Chmielewski (6 czerwca 2008 roku w Toruniu z rąk bp. Andrzeja Su-
skiego) oraz Zbigniew Machnikowski (8 czerwca 2008 roku w Pelplinie 
z rąk bp. Jana Szlagi). Zatem rok 2008 można uznać za początek posługi 
diakonów stałych w Kościele w Polsce. Natomiast w 2009 roku święcenia 
diakonatu przyjął Bogdan Sadowski z Warszawy (9 sierpnia) oraz Stani-
sław Dziemian z Suwałk (20 grudnia). W 2010 roku święcenia przyjął 
Mariusz Malinowski, a w 2011 roku Waldemar Rozynkowski z diecezji 
toruńskiej. Formalnie w 2008 roku bp Andrzej Suski zawiesił działanie 
Ośrodka Formacji Diakonów Stałych w Przysieku. 

W kolejnych latach powołano ośrodki formacji diakonów stałych w Dro-
hiczynie, Warszawie, Opolu, Szczecinie, Ełku, Katowicach oraz Elblągu 
(wspólny dla diecezji elbląskiej oraz archidiecezji warmińskiej)50. Obecnie 
w Kościele katolickim w Polsce jest 31 diakonów stałych, którzy posługują 
w archidiecezjach: katowickiej, szczecińsko-kamieńskiej i warszawskiej oraz 
w diecezjach: ełckiej, gliwickiej, opolskiej, pelplińskiej i toruńskiej51. 

Problemy i wyzwania związane z posługą 
diakonów stałych w Polsce

Przeszkodą w rozwoju posługi stałych diakonów jest niechęć niektórych 
środowisk kościelnych do jakichkolwiek zmian, nawet jeśli mają one na 
celu powrót do źródeł i są dobrze uzasadnione. Dodatkową trudnością 
jest fakt, że Kościół w Polsce kształtował się, kiedy diakonat funkcjonował 
już wyłącznie jako stan przejściowy. Poza tym ciągle potrzeba promocji 
wizji eklezjalnej, która akcentuje wspólnotowy charakter Kościoła nie 
tylko w teorii, lecz także ma swoje odzwierciedlenie w praktyce pasto-
ralnej. Wciąż jeszcze brakuje powszechnej świadomości, że diakonat nie 
odbiera niczego z ważności i wyjątkowości powołania do kapłaństwa, 
gdyż jego zadaniem nie jest zastępować, lecz pomagać i współpracować 
z pasterzami. Większym pożytkiem jest dla wspólnoty wierzących, jeśli 
kapłani podzielą się częścią zadań z diakonami, niż w jakimś zakresie 

50 W. Rozynkowski, Historia diakonatu stałego w  Polsce, Ateneum Kapłańskie, t. 172: 
2019, z. 1(659), s. 9. 

51 Tamże, s. 10.
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mieliby zaniedbać dzieło nauczania, uświęcania i prowadzenia. Wszystko 
zaś winno się odbywać zgodnie z wymogami prawa kanonicznego oraz 
zdrowym rozsądkiem. 

Diakon jest przecież zwyczajnym szafarzem sakramentu chrztu świę-
tego, Komunii Świętej oraz może głosić homilię. Może również asystować 
przy zawieraniu sakramentu małżeństwa oraz przewodniczyć liturgii 
pogrzebowej. Wielkim darem dla wiernych jest fakt, że diakoni przyno-
szą chorym i starszym Komunię Świętą do domów. Dzięki temu wierni, 
pomimo ograniczeń fizycznych, mogą uczestniczyć w życiu parafii. 

Przeszkodą w rozwoju posługi jest również brak pogłębionej wiedzy 
z zakresu eklezjologii u wiernych świeckich. Doświadczenie jednak prze-
konuje, że jeśli laikat zostanie należycie przygotowany, pozna historię, 
podstawy teologii oraz posługi stałego diakonatu, to przyjmie tę posługę 
jako dar dla wspólnoty. Nie dotyczy to oczywiście grup ultrakonserwa-
tywnych i skrajnie tradycjonalistycznych, ponieważ one często prezentują 
poglądy będące na granicy ortodoksji. Ponadto swoje poglądy opierają 
na wybiórczych lub fałszywych danych teologicznych oraz subiektywnej 
ocenie sytuacji. Zresztą podobne zastrzeżenia dotyczą środowisk moder-
nistycznych i skrajnie progresywnych, które w stałym diakonacie widzą 
panaceum na większość bolączek Kościoła. 

Diakoni stali w Polsce są nie tylko znakiem pełni struktury hierar-
chicznej, lecz także ubogacają posługę pastoralną. Wymagają oni jednak 
wsparcia ze strony biskupów i prezbiterów oraz permanentnej formacji, 
podobnie zresztą jak inni duchowni52. Pomocą w tym zakresie są ośrodki 
formacji, które przygotowują diakonów do posługi, ale też dbają o wszech-
stronny ich rozwój przez podnoszenie kwalifikacji i formację duchową. 
Jednak dla niewielkiej liczby diakonów stałych trudno organizować dla 
nich oddzielne struktury, dlatego wydaje się logiczne i  pożądane, aby 
w pewnych zakresach uczestniczyli oni w  formacji przeznaczonej dla 
prezbiterów. Diakoni stali powinni być zobowiązani do odbywania regu-
larnych rekolekcji, dni skupienia i uczestnictwa w ważnych wydarzeniach 
w życiu diecezji. Natomiast wraz z rozwojem diakonatu stałego w Polsce 
należy zadbać o trwałe struktury, które gromadziłyby diakonów i dawały 
zapewniały integralną formację z uwzględnieniem specyfiki ich powołania.

52 Por. WDFŻPDSP, nr 76–86.
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Pytania dotyczą również wynagrodzenia za posługę (pracę). Mimo że 
diakoni stali powinni utrzymywać się z wykonywania zawodu świeckiego 
lub z pracy na rzecz Kościoła, to nie zostało jasno określone, jak będzie 
wyglądało utrzymanie diakona i jego rodziny w przypadku utraty przez 
niego pracy zawodowej bądź niezdolności do zarobkowania. Ten problem 
jest bardzo ważny, ponieważ inkardynacja, której podlega diakon, to 
nie tylko inkorporacja, ale stworzenie szczególnych więzów zażyłości, 
na wzór życia rodzinnego, a to wiąże się z odpowiedzialnością i troską. 
Opieranie się w tym zakresie wyłącznie na rozwiązaniach świeckich (np. 
ubezpieczeniach) wydaje się niewystarczające.

Odrębnym zagadnieniem jest możliwość używania przez stałych dia-
konów stroju duchownego. W wielu krajach mogą oni używać koszuli 
z koloratką lub w czasie liturgii jakieś formy sutanny. Rozwiązania w tej 
materii są bardzo różne w zależności od kraju, a nawet regionu. W Pol-
sce diakoni stali w czasie liturgii używają alby i stuły diakońskiej, ale nie 
otrzymali ogólnego pozwolenia na strój duchowny poza nabożeństwami. 
Biskupi diecezjalni regulują to samodzielnie i niekiedy zezwalają, aby 
stali diakoni roztropnie używali koszuli z koloratką lub nawet sutanny. 
Sami diakoni stali sugerują, że ich posługa w czasie pogrzebów lub wizyty 
duszpasterskiej, zwanej kolędą, byłaby łatwiejsza, gdyby mogli w tym 
czasie używać sutanny lub podobnego stroju. 

Sporo pytań rodzi także tytulatura. Pan diakon to kalka z języków ob-
cych, np. z niemieckiego czy czeskiego, gdzie funkcjonuje pan proboszcz 
czy pan biskup. W Polsce takie formy nie są przyjęte oraz w większości 
przypadków świadczą co najmniej o braku wyczucia eklezjalnego. Zatem 
powyższy zwrot trudno uznać za trafny. Można użyć terminu biblijnego 
brat diakon, analogicznie do brata biskupa i brata prezbitera. Jednak jest to 
termin mało klarowny i moim zdaniem nie rozwiązuje problemu. 

Natomiast staropolski tytuł ksiądz oznaczał kiedyś magnata, księcia, 
każdego panującego, nie wyłączając nawet króla. Początkowo nie miał 
on charakteru religijnego i nie wiązał się z funkcją sakralną duchownych. 
Po prostu był to podniosły zwrot grzecznościowy53. W takim rozumieniu 
ksiądz nie odnosi do kapłaństwa, ale jest to forma grzecznościowa stosowana 

53 H. Sobeczko, Tytuł grzecznościowy „ksiądz” i  strój duchowny stałych diakonów w  Polsce, 
Diakon, t. 12–13: 2015–2016, s. 37–38. 
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w odniesieniu do duchownych, np. ksiądz biskup, ksiądz proboszcz, ksiądz 
wikariusz lub ksiądz diakon. Jednocześnie praktyką jest, że wobec kleryków, 
którzy nie przyjęli sakramentu święceń, czyli są świeckimi, używa się 
zwrotu ksiądz kleryk. Nie mówiąc już o tym, że powszechnym i oczywistym  
zjawiskiem jest używanie wobec diakona w  seminarium zwrotu ksiądz 
diakon. Zatem wydaje się, że termin ksiądz diakon w odniesieniu do diako-
nów stałych jest poprawny. Trzeba jednak pamiętać, że będzie on budził 
emocje, ponieważ w codziennym języku polskim oraz w świadomości wielu 
wiernych został on utożsamiony z kapłanem.

Jeżeli przez sakrament święceń diakon stały staje się członkiem hie-
rarchii Kościoła katolickiego, to również zaciąga zobowiązania, skody-
fikowane w kanonach 273–289 Kodeksu Prawa Kanonicznego. W tym 
kontekście ks. Helmut Sobeczko twierdzi, że „jeśli diakonów stałych 
obowiązują w zasadzie te same obowiązki, co innych duchownych, to 
nie można pozbawić ich tych samych praw, zwłaszcza zwyczajowych” 
odnoszących się do stroju i tytułów54. Podobnych problemów i pytań jest 
sporo, dlatego zasygnalizowane zagadnienia wymagają uwagi, refleksji 
oraz rozstrzygnięć.

Diakonat stały w Polsce nie może pozostać eksperymentem lub wy-
łącznie znakiem, ponieważ jest trwałym stopniem święceń. Potraktowany 
jako ważna posługa hierarchiczna ma szansę na właściwy rozwój oraz 
może stać się wartością dla diecezji i  parafii. Stwarza też możliwość 
skuteczniejszego budowania Kościoła, gdyż specyfika powołania diakoń-
skiego, niczego nie odbiera kapłaństwu, ale wzmacnia i ubogaca strukturę 
hierarchiczną oraz czyni ją skuteczniejszą w działaniu.

54 Tamże, s. 39.
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