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Wstęp

P

Pierwsze w Polsce święcenia diakonatu stałego udzielone żonatemu
mężczyźnie przez biskupa Andrzeja Suskiego odbyły się 6 czerwca 2008 roku 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 katolickiego 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 obdarzył 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 naszym 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 rekomendował 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 dowiedział się, że jestem diakonem stałym z diecezji toruńskiej, powiedział mi,
że pamięta, jak biskup Andrzej Suski walczył, dokładnie takiego użył słowa, 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 Lublina. 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 umieszczono artykuły o charakterze naukowym i popularnonaukowym,
w drugiej natomiast kilkanaście świadectw odnoszących się do diakonatu
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stałego. W pierwszej części odwołujemy się do historii diakonatu, wybranych wątków teologicznych dotyczących tego powołania, a w końcu
do wyzwań, które przed nim stoją.
Niezwykle cenną częścią publikacji, moim zdaniem, jest zbiór świadectw. 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 niezwykle 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 formacji czeka na decyzję swojego biskupa, czy będzie pierwszym diakonem
stałym w swojej diecezji.
Dk. prof. Waldemar Rozynkowski

WYZWANIA
WYZWANIA

WYZWANIA

Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania
pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego, Pelplin 2019

Dk. Waldemar Rozynkowski
Toruń

Pierwsze doświadczenia i pierwsze
wyzwania – o diakonacie stałym
w Kościele w Polsce
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Obecność diakonów stałych w kilku diecezjach w Polsce ożywiło i przyspieszyło, a przede wszystkim urealniło, dyskusję o obecności tego powołania
w Kościele w Polsce. Od jedenastu lat poznajemy, uczymy się, część osób
powie, że zmagamy się z obecnością diakonów stałych, jak do tej pory
w ośmiu archidiecezjach i diecezjach, kilkudziesięciu parafiach oraz licznych
grupach, wspólnotach i dziełach, w których spotykamy ich posługę. Nie
mam wątpliwości, że posiadamy już wiele bezcennych doświadczeń, które
są niezwykle ważnym kapitałem na przyszłość. Zauważmy, że do 2008 roku
mieliśmy w tym względzie marginalną wiedzę, wynikającą głównie ze spotkań z diakonami stałymi w Kościele za granicami naszego kraju. Od tego
czasu zdobyliśmy własne doświadczenia, jesteśmy jednak na początku drogi.
Cały czas przede wszystkim uczymy się tego powołania, uczymy się
wrażliwości, aby je dostrzec, zrozumieć, a czasami nawet i zaakceptować.
Posłudze diakonów stałych, rozmowom oraz dyskusjom wokół tego powołania towarzyszą niejednokrotnie emocje. Wystarczy spojrzeć na wypowiedzi w Internecie, bo tu przecież można powiedzieć prawie wszystko,
aby bardzo szybko nabrać przekonania, że tak jest. To one między innymi
pokazują nam, na jakim jesteśmy etapie obecności tego powołania w Kościele w Polsce. Dobrą ilustracją tego, w jakim miejscu jesteśmy, jest także
język, którego używamy, opisując, czy wyrażając swoje zdanie o diakonacie
stałym, a właściwie najczęściej o diakonach stałych. Spójrzmy na słowa,
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które niestety niejednokrotnie są powierzchowne, tendencyjne, a czasami
nawet obraźliwe. Jest to prawdopodobnie, do jakiegoś stopnia, ilustracja
naszego języka pastoralnego w Kościele, a już na pewno słów o samym
Kościele, które można usłyszeć z różnych stron.
Trudno szukać wyczerpującego zrozumienia powołania diakona stałego, odwołując się tylko do powszechnego doświadczenia obecności
w Kościele w Polsce diakonów, którzy przygotowują się i oczekują na
święcenia kapłańskie. Diakoni formujący się na co dzień w seminariach
diecezjalnych oraz zakonnych są obecni, posługują i funkcjonują w Kościele, i to nie tylko w naszym kraju, na zupełnie innych zasadach.
W związku z tym trudno przenieść ich tożsamość na diakona stałego. Co
jest tak innego u diakona stałego? Przede wszystkim obecność żony i rodziny. Ponieważ zarówno w przeszłości, jak i obecnie duchowny katolicki
kojarzy się w Polsce jednoznacznie z osobą żyjącą w celibacie, dlatego tak
trudno przenieść dotychczasowe doświadczenia na powołanie diakona
stałego. Oczywiście są jeszcze inne powody, które decydują o tym, że nie
ma prostego przeniesienia doświadczenia obecności w Kościele diakona
oczekującego na święcenia prezbiteratu na diakona stałego. Do niektórych z nich odwołamy się w dalszej części tekstu.
Poniżej przedstawiam kilka myśli, które zrodziły się przede wszystkim z doświadczenia mojej posługi diakońskiej, która trwa blisko osiem
lat. Są one także pokłosiem różnych spotkań z diakonami stałymi oraz
osobami zainteresowanymi tym powołaniem. Wreszcie, poniższe refleksje to także owoc lektury różnych tekstów poświęconych diakonatowi
stałemu1. Dodajmy jeszcze, że interesujące rozważania na temat wizji
miejsca diakonatu stałego w Kościele w Polsce, zanim diakoni stali pojawili się w naszym kraju, przedstawił przed prawie dwudziestoma laty
Marek Marczewski2.
1

Chciałbym szczególnie przywołać teksty opublikowane na łamach czasopisma
„Diakon”, które mogą być dla zainteresowanych diakonatem stałym źródłem
inspiracji i refleksji: ks. L. Adamowicz, Jaki diakon stały w Polsce? Refleksje kanonisty,
Diakon, t. 2: 2005, s. 63–66; J. Paczkowski, Jakiego diakona potrzebujemy?, tamże, s. 67–
–71; A. Michniewicz, Jakich diakonów potrzebujemy?, tamże, s. 73–74; W. Rozynkowski,
O doświadczeniach i wyzwaniach w posłudze diakona stałego w Polsce, Diakon, t. 12–13:
2015–2016, s. 51–54; tenże, Być „uchem, ustami, sercem i duszą” biskupa, Nowe Życie,
nr 9: 2017, s. 16–17.

2

M. Marczewski, Diakonat stały. Historia – teologia – duchowość, Lublin 2019, s. 73–105.
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Diakonat stały w Kościele w Polsce nie z powodu braku
powołań kapłańskich
Zauważmy, że w Kościele w Polsce diakonat stały wprowadzono nie
z powodu braku powołań kapłańskich. Przypomnijmy, że biskupi podjęli decyzję o możliwości zaistnienia tego powołania w naszym kraju
w 2001 roku. Był to czas, kiedy liczba powołań do kapłaństwa i życia
zakonnego była, jak do tej pory, zapewne największa w historii Kościoła
w Polsce. Wydaje się więc, że decyzja o wprowadzeniu diakonatu stałego
w Polsce to przede wszystkim urzeczywistnienie słów o diakonacie, które
czytamy w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. Chodzi
więc o to, aby poprzez obecność diakonatu stałego urzeczywistnić w Kościele właściwy i trwały stopień hierarchiczny (KK 29).
Oczywiście, nie mam wątpliwości, że przywołana wyżej myśl o genezie
diakonatu stałego w Kościele w Polsce to pewien ideał. Obecnie, czyli po
blisko dwudziestu latach od podjęcia decyzji o możliwości wprowadzenia
diakonatu stałego w naszych diecezjach, podkreślamy już coraz częściej
przywołaną na początku tego punktu przesłankę. Chodzi oczywiście
o zmniejszającą się w diecezjach oraz w środowiskach zakonów i zgromadzeń zakonnych liczbę seminarzystów, a w związku z tym i malejącą liczbę kapłanów. I tu, zdaniem niektórych, powstaje przestrzeń dla
obecności diakonów stałych. Jest w tym stwierdzeniu na pewno trochę
prawdy. Jednak trudno się zgodzić z taką narracją, że obecność diakonów stałych powinna być warunkowana brakiem kapłanów. Jest to nie
tylko bardzo uproszczona, ale przede wszystkim zła i niosąca złe owoce
interpretacja. Jak w takim klimacie mówić o wartości powołania diakona
stałego? Kim on się jawi dla przeciętnego wiernego? Czy diakon stały to
przede wszystkim substytut braku kapłanów?
Na koniec spójrzmy na przywołane w tym punkcie zagadnienie jakby
z drugiej strony. Wydaje się, że cały czas obecna duża liczba prezbiterów
w naszym kraju może być swego rodzaju szansą, dobrym prognostykiem,
dla rozwoju diakonatu stałego. W Kościele w Polsce nie musimy bowiem wprowadzać diakonatu stałego pochopnie. Mamy czas na to, aby
w sposób bardzo przemyślany i odpowiedzialny prowadzić formację do
przyjęcia święceń diakonatu stałego oraz przygotowywać nasze wspólnoty
diecezjalne i parafialne do zaistnienia w nich posługi diakona stałego. Tak
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więc, Kościół w Polsce nie musi działać pod presją czasu. Jednocześnie nie
powinien także przespać momentu, kiedy należy podejmować właściwe
decyzje odnośnie do diakonatu stałego, aby mógł on ubogacić wspólnotę
wiary w naszym kraju3.

Diakonat stały to powołanie
Od 11 lat urzeczywistnia się w Kościele w Polsce powołanie diakona stałego.
Przez ten czas Kościół w naszym kraju uczył się i uczy się nadal zauważać,
że istnieje takie powołanie. Trudno jest powiedzieć, na ile zaistniało ono już
w świadomości naszych wspólnot diecezjalnych, parafialnych oraz mniejszych grup pastoralnych. Przywołajmy jednak w tym miejscu fundamentalną kwestię. Powołanie do diakonatu stałego jest darem Boga zarówno dla
powołanego, jak i dla wspólnoty, w której on posługuje. I jeżeli to Bóg daje
takie powołanie, to nie mamy wątpliwości, że dzisiaj widzi potrzebę jego
obecności w Kościele. W związku z tym diakonat z założenia nie powinien
być traktowany jako eksperyment, przejściowa rzeczywistość, symbol, czy
znak. Jest bowiem odrębnym powołaniem w Kościele, i na pewno w tej
wspólnocie nikomu nic nie zabiera, ale wyraźnie dodaje. Można więc spojrzeć na diakonat stały jako na znak żywotności Kościoła4.
W Kościele w Polsce jesteśmy na etapie odkrywania istoty i swoistej
odrębności powołania do diakonatu stałego. Nasze doświadczenie jest
w tym względzie cały czas skromne i dotyczy zarówno refleksji teologicznej, jak i praktycznej strony obecności i posługi diakona stałego.
Jednocześnie w zagadnieniu tym dotykamy kwestii bardzo ważnej, mianowicie chodzi o to, aby powołanie do diakonatu stałego odczytywać jako
powołanie pełne. Jest to niezmiernie ważna perspektywa w patrzeniu na
obecność diakona stałego w strukturach diecezjalnych, a szczególnie na
poziomie parafii. Nie mam wątpliwości, że sami diakoni stali uczą się
także takiego patrzenia na swoje powołanie.

3

Zob. H. Sobeczko, Stały diakonat ubogaceniem Kościoła w Polsce, Liturgia Sacra, t. 7:
2001, z. 1, s. 5–9.

4

Zob. M. Marczewski, Diakonat stały. Historia – teologia – duchowość, s. 187–200.
Pierwotnie tekst ten autor opublikował jako artykuł: Diakonat – znak żywotności
Kościoła, Homo Dei, t. 76: 2006, nr 2, s. 63–75.
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W refleksji nad powołaniem diakona stałego trzeba pamiętać o tym,
że dotykamy tu drogi wiary, która uobecnia się w życiu konkretnej osoby. Jak każde chodzenie za Chrystusem, także i to, dopomina się troski,
wrażliwości, otwartości, a także odwagi do zmagania się, a nawet walki
o powołanie. Świadectwa diakonów stałych wskazują, że niejednokrotnie
odkrywaniu tego powołania, drodze formacji do święceń, towarzyszą
ważne, a nawet przełomowe wydarzenia w życiu. Powołanie diakona
stałego to przecież bardzo konkretna droga wiary.
Jak w każde powołanie, tak i w to wpisany jest trud, który człowiek
wiary nazwie krzyżem. W przypadku rozeznawania powołania diakona
stałego trzeba przywołać także doświadczenie częstego jego niezrozumienia ze strony otoczenia. Minione lata pozwoliły jednak zobaczyć,
że w Kościele w Polsce są takie miejsca, w których modli się o nowe
powołania do diakonatu stałego. Spotykamy także konkretne osoby,
które inspirują, podpowiadają, stawiają ważne pytania i pomagają innym
w rozeznawaniu tego właśnie powołania.

Jedność z biskupem
W Tradycji Apostolskiej Hipolita (połowa III wieku) możemy wyczytać, że
podstawowym obowiązkiem diakona była służba biskupowi, która wyrażała się w realizowaniu jego decyzji i poleceń. W Didascalia Apostolorum,
z pierwszej połowy III wieku, czytamy, że diakon powinien być w ścisłej
jedności z biskupem, ma być jego: „uchem, ustami, sercem i duszą”5.
Dotychczasowe doświadczenia obecności diakonów stałych, w pewien sposób potwierdzają rzeczywistość, którą spotykamy w pierwotnym
Kościele6. Jak widać, dla diakona kluczową relacją była przed wiekami,
i wydaje mi się, że jest także i dzisiaj, relacja z biskupem diecezji, w której
5

Zob. R. Selejdak, Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Częstochowa 2002,
s. 63.

6

O relacjach diakona i biskupa w pierwszych wiekach Kościoła zob.: M. Marczewski,
Kościół a diakon. U źródeł współzależności, Vox Patrum, t. 17: 1989, s. 581–586;
J. Colson, Diakon i biskup w pierwszych trzech stuleciach Kościoła, tamże, s. 587–597;
B. Domagalski, Diakoni rzymscy IV wieku. Z historii związków biskupa, diakona i prezbitera,
tamże, s. 637–654; J. Pałucki, Biskup – prezbiter – diakon w refleksji Ojców Kościoła,
Roczniki Teologiczne, t. 48: 2001, z. 2, s. 33–49.
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on mieszka i posługuje. I chodzi tu wyraźnie o relacje między biskupem
a diakonem stałym (mając na uwadze specyfikę diakonatu pierwszych
wieków), a nie diakonem, który oczekuje na święcenia prezbiteratu. Dojrzalszy wiek diakona stałego, wykonywana praca zawodowa, czy niesione
przez niego doświadczenie życia rodzinnego i zawodowego mogą stać się
podstawą nowej jakości relacji diakona z biskupem.

Cierpliwie do przodu
Patrząc na minione lata obecności diakonów stałych w Kościele w Polsce,
a także na genezę zaistnienia tego powołania w naszym kraju, widać
wyraźnie, że czynimy małe, ale konsekwentne i systematyczne kroki do
przodu. Można je określić mianem kroków wiary, gdyż często idziemy
w nieznane, obawiając się niejednokrotnie reakcji otoczenia. Czasami
chcielibyśmy bardziej dynamicznych zmian, ale być może w tym czasie
są one nie tylko niemożliwe, ale i wręcz niewskazane. Wprowadzanie
diakonatu stałego niesie za sobą zmianę mentalności, przyzwyczajeń,
tradycji, słownictwa, a nawet prawa. A tego nie da się zmienić szybko.
Tym bardziej że zmiany te dotykają zarówno indywidualnego nawrócenia,
jak i zmian strukturalnych w Kościele.
Sami diakoni stali zbierają każdego roku kolejne ważne doświadczenia.
Wymienię niektóre, które są udziałem wielu z nas. Od 2014 roku organizowane są w okresie wakacyjnym rekolekcje dla diakonów stałych, ich
rodzin oraz osób zainteresowanych tym powołaniem7. To bardzo owocny
czas dla wszystkich. Od 2016 roku diakoni stali spotykają się na Jasnej
Górze. Przeżywając adwentowy dzień skupienia, zawierzają Matce Bożej
Jasnogórskiej swoje powołanie diakońskie i własne rodziny8.

7

Zob. np.: W. Rozynkowski, Rekolekcje dla stałych diakonów w Polsce, Diakon, t. 12–
–13: 2015–2016, s. 98–99; tenże, Rokitno: odbyły się rekolekcje dla diakonów stałych,
Anamnesis 95. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Episkopatu Polski, R. XXIV: 2018, nr 4, s. 92–93.

8

Zob. np.: tenże, Zawierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej diakonów stałych w Polsce, Anamnesis
89. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski,
R. XXIII: 2017, nr 2, s. 90–91; tenże, Zawierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej diakonów
stałych w Polsce. (Częstochowa, 3 grudnia 2016 r.), Diakon, t. 14–15: 2017–2018,
s. 121–122.
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Poza tym diakoni stali są zapraszani na różne spotkania, od konferencji, poprzez spotkania formacyjne, do rekolekcji, aby dzielić się doświadczeniem swojego powołania. To skromne, ale cenne dla nas wydarzenia,
gdyż stwarzają możliwość zapoznania, a czasami i przekonania innych,
że takie powołanie jest darem Boga.

Diakonat stały w dokumentach synodalnych
Informacja o diakonacie stałym pojawiła się w dokumentach II Polskiego
Synodu Plenarnego. Trwał on w latach 1991–1999 i przygotował grunt
do możliwości wprowadzenia w Kościele w Polsce diakonatu stałego9.
Szczególnie cieszy jednak to, że diakonat stały jako powołanie został zauważany w zwoływanych w ostatnich latach synodach archidiecezjalnych
i diecezjalnych10. Choć od zapisów w dokumentach kościoła lokalnego
do powołania ośrodków formacji i święceń diakonów stałych droga jest
długa, to jednak wyraźnie jesteśmy świadkami nowego etapu w refleksji
nad obecnością diakonatu stałego w Polsce. Wydaje się, że temat ten po
kilkunastu latach, od postanowień Konferencji Episkopatu Polski w latach
2001–2003, na nowo i z pogłębioną świadomością, pojawia się w dyskusji
na poziomie Kościoła lokalnego.

Diakon stały to przykład zwyczajności i stałości
posług w Kościele
W Kościele przyzwyczailiśmy się do wielu działań, które określamy mianem nadzwyczajnych. Kiedy w 2005 roku biskup Andrzej Suski, wprowadzał w diecezji toruńskiej diakonat stały, a po kilku latach stałe posługi
lektoratu i akolitatu, często powtarzał, że w Kościele przyszedł czas, aby
9

Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, w: II Polski Synod Plenarny (1991–1999),
Poznań 2001, nr 40, s. 197.

10

Zob. np.: I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995–2005, Łomża 2005, nr 320, s. 120; Synod
Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, t. 1. Dokumenty, Poznań 2008, nr 59, s. 86;
Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej, Toruń 2011, s. 291–295; I (XIV) Synod
Archidiecezji Warmińskiej (2006–2012), Olsztyn 2012, nr 350, s. 85, 146; Pierwszy
Synod Diecezji Gliwickiej (2017–2018). Statuty i aneksy, Gliwice 2018, nr 141–147,
s. 37–38, nr 237–238, s. 52.
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wprowadzać i odwoływać się w duszpasterstwie do posług zwyczajnych11.
Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, choć codzienna praktyka
duszpasterska jest często nadal odmienna. Tak więc, wydaje się, że obecność diakona stałego może pomóc nam w zmianie naszego patrzenia
na zaangażowanie i posługę w Kościele. A przynajmniej może stać się
źródłem inspiracji do innego spojrzenia na swoje miejsce w Kościele. I ta
stałość w naszych wspólnotach, która była do tej pory związana przede
wszystkim z posługą kapłanów, czy osób zatrudnionych w naszych parafiach, rozciągnie się także na inne osoby.

Pomoc w odkrywaniu diakonii Kościoła
Powołaniem i charyzmatem diakona jest posługa, czyli diakonia. W rzeczywistości tej dotykamy nie tyle poszczególnych, dodajmy – bardzo różnych, form działania diakona, ile całościowej jego obecności w Kościele.
Jestem przekonany, że obecność diakona stałego może pomóc w odkrywaniu i urzeczywistnianiu Kościoła, który służy. Oczywiście, będzie to
zależało od kilku kwestii. Po pierwsze, sam diakon musi w taki sposób
rozumieć swoje powołanie. Po drugie, ważne jest, jak inni patrzą na jego
powołanie i czego oczekują od diakona stałego. Dodajmy, że uwaga ta
odnosi się zarówno do osób duchownych, jak i świeckich. Najważniejsze
jest jednak to, na ile wierni, bez względu na powołanie, pełnione funkcje i urzędy, rozumieją, że istotnym powołaniem Kościoła jest diakonia,
czyli służba. Im częściej, im więcej będziemy doświadczali takiej właśnie
perspektywy Kościoła, tym łatwiej będzie mam przyjąć to nowe powołanie, jakim jest diakonat stały, i tym bardziej będzie ono mam pomagało
współtworzyć Kościół, który służy.

Magisterium z teologii
Mając na uwadze rzeczywistość Kościoła w Polsce, pierwsze doświadczenia posługiwania diakonów stałych, w tym między innymi kwestie ich
utrzymania, widzimy wyraźnie, że diakoni stali przed przyjęciem święceń
11

Zob. W. Rozynkowski, Stałe posługi lektora i akolity, w: Jubileusz Diecezji Toruńskiej,
red. W. Rozynkowski, P. Borowski, Toruń 2017, s. 241–248.
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powinni mieć ukończone studia teologiczne na poziomie magisterium.
Jeżeli się tego od nich nie wymaga, to pozbawia się ich istotnej części
przygotowania do święceń, jak i w konsekwencji utrudnia przyszłe posługiwanie. Możemy być pewni, że księża i wierni świeccy szybko wypomną im
braki w wykształceniu. Dodajmy jednocześnie, że obowiązujące w Kościele
w Polsce Wytyczne opisujące formację przygotowującą do przyjęcia święceń
diakonatu są w tym względzie jednoznaczne12.

Ważny okres formacji wstępnej
Odwołując się do doświadczeń wprowadzania diakonatu stałego w Kościele w Polsce, a także mając na uwadze specyfikę i mentalność religijną,
które spotykamy w naszym kraju, wydaje się, że wyjątkowo ważne miejsce
w formacji kandydatów do diakonatu stałego powinien zajmować tzw.
okres propedeutyczny. Jak czytamy w Wytycznych dotyczących formacji,
życia i posługi diakonów stałych w Polsce powinien to być czas, w którym
nie przewiduje się wykładów, a akcent kładzie się w nim na spotkania
modlitewne, wychowawcze oraz momenty refleksji (nr 66). Ma to być
więc czas badania intencji kandydatów, ich ewentualnych możliwości
pełnienia w przyszłości posługi, czy ukazywania wizji powołania diakona stałego. Jestem przekonany, że już na tym etapie formacji będzie
można zweryfikować wiele błędnych wyobrażeń i oczekiwań co do tego
powołania.

Rola żony
Zagadnieniem nie tylko ważnym, ale wręcz fundamentalnym w refleksji
nad obecnością w Kościele w Polsce powołania diakona stałego jest obecność żony diakona, a szerzej jego rodziny. Diakonat stały, choć możliwy
12

Wytyczne 59; zob. prace R. Selejdaka, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru
Watykańskiego II, s. 258–269; tenże, Formacja intelektualna i pastoralna diakonów stałych w Kościele powszechnym, Diakon, t. 7–8: 2010–2011, s. 45–63; tenże, Formacja intelektualna kandydatów do diakonatu stałego, Studia Warmińskie, t. 50: 2013,
s. 221–234; H. Sobeczko, Problem wykształcenia teologicznego diakonów stałych w Polsce,
Ateneum Kapłańskie, t. 172: 2019, z. 2(659), s. 234–253. Zob. także artykuły
ks. Helmuta Sobeczki oraz Marka Marczewskiego w niniejszym tomie.
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do przeżywania także w stanie bezżennym, dotyczy przede wszystkim
mężczyzn żyjących w małżeństwie.
W Kościele w Polsce zaczynamy zbierać pierwsze doświadczenia roli
i miejsca żony w powołaniu męża i ojca, który pełni jednocześnie posługę
diakona stałego. Potrzebujemy świadectw żon, potrzebujemy ich wyraźnego głosu, aby móc pełniej, a przede wszystkim prawdziwiej i realniej
spojrzeć na powołanie i posługę diakonów stałych.
Obecność żony, a szerzej rodziny, w powołaniu diakona stałego może
czynić całą jego posługę bardziej realną. Kontekst rodzinny może pomóc
mu w rozeznaniu oraz przyjęciu rzeczywistych, a nie wymyślonych, a czasami nawet urojonych, wyzwań. Poza tym pomoże mu przeżywać całą
swoją posługę w perspektywie relacyjności, której uczy się i doświadcza
codziennie w rodzinie.
Żony są także pierwszym i najważniejszym weryfikatorem powołania
do diakonatu swoich mężów. Jednocześnie ich obecność przy boku mężów diakonów stanowi dla wielu największą trudność w zaakceptowaniu
powołania i posługi diakona stałego. Więcej, obecność żony może być
powodem odrzucenia przez różne osoby i środowiska kościelne diakona
stałego. To wszystko potwierdza jednak tylko tezę, że obecność żony
w powołaniu diakona stałego jest kluczowa.
Na koniec spójrzmy na obecność żony w powołaniu diakona stałego
jeszcze z innej strony. Doświadczenie pokazuje, że mąż, który jest diakonem stałym, może pomóc odkrywać żonie nowe wymiary jej obecności
i posługi w Kościele. Niektóre posługi mogą wykonywać także razem, na
przykład te, które dotyczą duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

Formacja stała
Obecność diakonów stałych w Kościele w Polsce stawia przed nami zagadnienie ich formacji stałej. Dodajmy, że jest ono niezwykle ważne,
gdyż nie tylko wzrasta liczba diakonów stałych, lecz także posługują oni
w naszych diecezjach coraz dłużej. Stąd niejako naturalnie stawiamy
pytanie, jak powinna wyglądać formacja diakona stałego w kolejnych
latach po święceniach.
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jeden znaczący, moim
zdaniem, kluczowy aspekt formacji stałej diakonów. W Dyrektorium o po-
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słudze i życiu diakonów stałych czytamy że: „pierwszym miejscem formacji
diakonów stałych jest sama posługa” (nr 75). Odwołując się do powyższego zdania, można stwierdzić, że w refleksji nad formacją diakonów
stałych istotne jest zwrócenie uwagi na ich posługę, gdyż stanowi ona
pierwsze miejsce ich formacji. A więc posługa diakońska wyznacza jej
kierunki, akcenty i dynamizm oraz dostarcza nam ważnych danych na
temat formacji diakona. Jednocześnie możemy powiedzieć, że kiedy
pojawia się jakiś problem z posługą diakona, to brakuje czegoś fundamentalnego w jego formacji.

Wartość posługi diakońskiej
Posługa diakona stałego jest nie tylko zasadniczym źródłem jego formacji,
ale jedną z podstawowych dróg do przyjęcia tego powołania w Kościele.
Jeżeli widzimy diakona w posłudze, to szybko znajdziemy w naszych
wspólnotach dla niego miejsce. Jeżeli będzie on miał trudności z wykonywaniem posługi, to zarówno on sam, jak i inni będą mieli problem
z akceptacją jego miejsca, na przykład w parafii. Zrodzi się bowiem pytanie: Po co on właściwie jest?
Przywołane powyżej myśli tylko z pozoru są proste i oczywiste. Za
obecnością posługi diakona stałego kryje się bowiem zmiana mentalności, przyzwyczajeń, wyobrażeń i oczekiwań religijnych. Przecież do tej
pory posługiwał tylko ksiądz, a teraz pojawia się diakon stały. Z posługą
diakona stałego związana jest jeszcze jedna rzeczywistość, mianowicie
terminologia, której używamy, zwracając się do niego. Jeżeli mówimy
o nim „Pan” lub „Pan diakon”, to zastanówmy się, jak może on posługiwać
duszpastersko w realiach Kościoła w Polsce. Będzie niezwykle trudno.

Obecność w Konferencji Episkopatu Polski
Miniony okres uzmysławia nam wyraźnie, że diakoni stali jako duchowni
potrzebują obecności i swoistego umocowania w Komisji Duchowieństwa
Konferencji Episkopatu Polski. Być może powinna powstać odrębna sekcja, wzorem innych istniejących w Komisji Duchowieństwa, zajmująca się
kwestiami dotyczącymi diakonów stałych. Wydaje się, że obecność diakonów w Komisji pozwoli podjąć starania o ujednolicenie dotychczasowych
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praktyk względem obecności diakonów w Kościele w Polsce. Być może
należałoby również dążyć do powołania delegata Konferencji Episkopatu
Polski do spraw diakonatu stałego.

Brak gotowych i pełnych scenariuszy
Obecność i posługę diakona stałego w Kościele w Polsce trudno jeszcze
wyczerpująco opisać poprzez gotowe już scenariusze. Dysponujemy oczywiście dokumentami, które w sposób ogólny i teoretyczny definiują różne
pierwszorzędne aspekty, tj.: rozeznanie powołania, formację oraz ogólnie
posługę diakona stałego. Trudno jednak poprzestać na teoretycznych
koncepcjach. Jak już wspomniałem, wydaje się, że diakonat powinien być
ujmowany bardzo szeroko i nie traktowany jako przygodny eksperyment,
czy substytut braku kapłanów.
W posłudze diakona stałego, poza przywołanymi już kwestiami, newralgiczne są także: relacje z duchownymi, szczególnie proboszczami,
konkretna posługa w parafii, tytulatura oraz strój13, czy w niektórych
przypadkach także kwestia uposażenia materialnego. Te i wiele innych
zagadnień oczekuje na swoje opisanie, a niektóre z nich również na
prawne zdefiniowanie. Doświadczenie podpowiada mi, że nie należy
nazbyt pochopnie zapisywać wszystkiego w szczegółowych statutach
czy regulaminach, gdyż to przede wszystkim posługa diakonów stałych
najlepiej zweryfikuje wiele naszych planów i koncepcji. Jestem przekonany, że na bardzo wyczerpujące regulaminy przyjdzie czas. Na gruncie
dotychczasowej wiedzy i nabytych doświadczeń mogę stwierdzić, że
najpełniej obecność diakonów stałych została opisana w diecezji opolskiej. 30 listopada 2017 roku biskup opolski Andrzej Czaja zatwierdził:
Regulamin formacji i posługi diakona stałego w diecezji opolskiej.

Zakończenie
Nie mam wątpliwości, że w kwestii obecności diakonatu stałego w Kościele w Polsce wiele się już dokonało. Nawet jeżeli nie jestem do końca
13

Zob. H. Sobeczko, Tytuł grzecznościowy „ksiądz” i strój duchowny dla diakonów stałych
w Polsce, Diakon, t. 12–13: 2015–2016, s. 37–44.
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obiektywny, to uważam, że jest to jedna z ważniejszych nowych jakości,
które pojawiły się w ostatnich latach w Kościele nad Wisłą. Jest za co
Bogu dziękować, choć cały czas brakuje powszechnego zrozumienia,
a w części środowisk nawet akceptacji tego powołania. Doświadczenie
samych diakonów stałych także jest i bardzo bogate, i bardzo różne.
Na zakończenie tej krótkiej refleksji nad doświadczeniem obecności
w Kościele w Polsce od 11 lat diakonów stałych odwołam się do słów
papieża św. Jana Pawła II, które wypowiedział do diakonów stałych
podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Myślę, że opisują one także
sytuację diakonatu stałego w Kościele w Polsce: „Drodzy diakoni, niektórzy z was są być może zmęczeni trudną pracą, odczuwają frustrację
z powodu inicjatyw apostolskich, które się nie powiodły, cierpią na skutek
niezrozumienia, z jakim się spotykają. Nie traćcie otuchy! Schrońcie się
w ramiona Chrystusa: On was pokrzepi. Niech tym właśnie będzie wasz
Jubileusz: pielgrzymką nawrócenia do Jezusa”14.
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