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WSTĘP

W życiu współczesnego Kościoła przełom ow ym  wydarzeniem  
był sobór w atykański II. Podjął on stojące przed Kościołem 
zadanie pogłębienia świadomości o sobie samym , o prawdzie, 
którą głosi, oraz o powierzonym  m u przez Boga posłannictw ie 
na ziemi. Zrealizow anie tego zadania wymagało przem yślenia 
szeregu, węzłowych problem ów Kościoła i św iata, a wśród nich 
miejsca i zadań katolików świeckich. Świadomość, że laikat 
stanowi in tegralną część Kościoła, nie zanikła wprawdzie ni
gdy od czasów pierwszej gminy, ale przez wiele stuleci nie 
w yw ierała w pływ u ani na doktrynę teologiczną, ani na p rak
tykę duszpasterską. Dopiero w  XIX w. zaczął się ruch, który 
domagał się czynnej roli laikatu  w Kościele. Świeccy byli jed
nak uważani tylko za „ram ię h ierarch ii”, jej apostolskich po
mocników, potrzebnych do tego, by  Kościół mógł skutecznie 
przeciwstawić się przybierającym  na sile procesom laicyzacji. 
Zakrojona na szeroką skalę działalność organizacji objętych 
Akcją K atolicką nie realizowała powołania świeckich do samo
dzielnego apostolstw a ani tym  bardziej do odpowiedzialności 
za wspólnotę kościelną. Tymczasem w ybitn i znawcy zagadnie
nia, tacy np. jak  Y. C o n g a r  i G. P h i l i p s ,  ukazywali 
świeckich jako chrześcijan obdarzonych w łasnym  powołaniem 
apostolskim  i w łasną m isją w Kościele.1

Na soborze i w okresie posoborowym najw ięcej uwagi po-

1 Por. Y. C o n g a r ,  Jalons pour une théologie du laicat (Unam San- 
ctam 23), Paris 19*53 (21054. *1964); G. P h i l i p s ,  Pour une christiani
sme adulte, Tournai 1962.
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święcono pozycji świeckich wobec św iata i ich zadaniom w 
świecie. Rzadziej pojawia się zagadnienie funkcji ludzi świec
kich we wspólnocie Kościoła. Ta dziedzina jest wszakże nie 
tylko potrzebna dla życia Kościoła, ale i nieodzowna do tego, 
by w ypełnił on swe posłannictwo. Z tego względu zasługuje na 
osobne zbadanie.

I. APOSTOLSKIE POWOŁANIE ŚWIECKICH

Soborowa nauka o świeckich w ynika z przyjęcia biblijnego 
obrazu ludu Bożego za podstawową ideę eklezjologiczną. Lud 
ten, w ybrany przez Boga i kierow any przez Ducha Sw., piel
grzym uje poprzez przestrzeń i czas do swej niebieskiej ojczyz
ny, do dom u Ojca. Chrystus używa go za narzędzie zbawienia 
w szystkich i posyła do świata, by był dla niego św iatłem  i solą 
(KK 9). Kościół, lud m esjaniczny, m a więc natu rę  m isyjną, 
a jego posłannictw o polega na ukazaniu św iatu słowem i czy
nem  orędzia ewangelicznego i udzieleniu m u Chrystusow ej ła
ski oraz przepojeniu spraw  doczesnych duchem  ewangelicznym  
(KDK 92; DA 5, 6; DM 35). Do włączenia się w  w ypełnienie 
tego zadania zostają powołani w  sakram encie chrztu  i bierz
m owania wszyscy członkowie ludu  Bożego. Na mocy tych sa
kram entów  zostają oni wszczepieni w  Ciało Chrystusa i o trzy
m ują zadanie kontynuow ania Jego zbawczej misji, doskonale
nia św iata w duchu ewangelicznym  i przyprow adzenia go do 
jedności z Chrystusem  (KK 3; KDK 42; DA 1, 3, 5; DM 11, 36).

Zadanie to pełnią w specjalny sposób ludzie świeccy. Ich 
cechą charakterystyczną jest pozostanie w świecie w celu p rze
m ieniania go od w ew nątrz i kierow ania nim  zgodnie z zasada
mi chrześcijańskim i (KK 31; DM 15). Chrześcijanie pom agają 
innym  ludziom w zrozum ieniu i poznaniu ich wysokiej ludz
kiej godności, w dążeniu do powszechnego braterstw a i odpo
wiadania słusznym  wym aganiom  epoki (KDK 91, 93). Z ty tu łu  
swego powołania chrześcijańskiego, otrzym anego w sakram en
cie chrztu  i bierzmowania, świeccy są świadkam i Chrystusa 
w świecie i nosicielami Jego zbawczego posłannictwa (KK 33; 
KDK 43). P ragnieniem  Boga jest, by ludzie kształtow ali po
rządek spraw  doczesnych zgodnie z m yślą Chrystusa i ciągle 
go udoskonalali. Sobór naw ołuje świeckich, by — sam i ukształ
towani na podobieństwo Chrystusa, swego B rata — wyjaśniali 
innym  i dostosowywali w odpowiedni sposób zasady chrze
ścijańskie do współczesnych problem ów (KK 32; DA 6, 7).



FU N K C JE  ŚW IECKICH W KOŚCIELE

Podstaw ą dla tej i wszelkiej innej działalności apostolskiej 
jest miłość do Boga i ludzi (KK 33). Pomoc do życia w miłości 
chrześcijanie m ają  zapewnioną od Ducha Św. Nawiązując do 
tekstów  Paw łow ych sobór przypom ina, że Kościół otrzym uje 
od Ducha Sw. rozm aite dary charyzm atyczne, potrzebne do 
posługiwania ludziom. D okum enty soborowe na w ielu m iej
scach mówią o charyzm atach przyw racając im rolę, jaką m ia
ły w pierw otnej gminie. W dokum entach tych  charyzm aty 
przestały być uważane za nadzwyczajne dary, przysługujące 
pierwszym  chrześcijanom , a w czasach późniejszych tylko nie
licznym świętym . Sobór dzieli charyzm aty na „najznam ieni
tsze” i „bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione” (KK 
12). Chrześcijanie o trzym ują te dary  dla wspólnego dobra, by 
mogli podejm ować się pełnienia „rozm aitych dzieł lub funkcji 
m ających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Ko
ścioła” (KK 12, por. 7; KDK 38). Chrześcijanin w inien obser
wować siebie, by odkryć, jakim i charyzm atam i obdarzył go 
Duch Sw. W ykorzystanie ich jest nie tylko praw em , ale obo
wiązkiem  każdego, gdyż są one m u dane „dla dobra ludzi i bu
dowania Kościoła” (DA 3, por. 30). Świeccy o trzym ują „różno
rodne charyzm aty” , a wśród nich na szczególną uwagę zasłu
gują te, „które pociągają w ielu do doskonalszego życia ducho
wego” (DK 9). D ary charyzm atyczne s ta ją  się więc nieodzowne 
dla apostolstwa w Kościele.

Przedstaw iona soborowa wizja laikatu  włącza świeckich do 
czynnego udziału w  życiu Kościoła. Jak  stw ierdza sobór, samo 
apostolstwo przykładu, mim'o że ważne i w pewnych okolicz
nościach jedynie możliwe, jest niew ystarczające (DA 16; DM 
15) i dlatego świeccy powinni podejm ować w Kościele zadania 
apostolskie. Terenem  ich działalności jest każde miejsce, w 
którym  się znajdują, a więc rodzina, środowisko społeczne, 
wspólnota kościelna, naród i cały św iat (DA 9). P rzy  tym  so
bór uważa za spraw ę ważną większy niż dotychczas udział 
kobiet w m isji Kościoła. Kobieta na rów ni z mężczyzną ma 
świadczyć o Chrystusie w rodzinie, m iejscu pracy i społeczeń
stwie (DA 9; DM 21).2

Świeccy pełnią swe zadania często indyw idualnie, tylko w 
oparciu o przynależność do ludu Bożego. Sobór ukazuje po
trzebę włączenia świeckich również w  zorganizowaną działal
ność apostolską całej wspólnoty kościelnej i wzywa ich do

2 Por. K. W a l i c z e k ,  Stanowisko prawne kobiety w  Kościele, PK 
13 (1970) nr 3—4 s. 65—68.
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współpracy z hierarchią oraz do podjęcia współodpowiedzial
ności za realizowanie przez Kościół jego posłannictw a (KK 33; 
KL 28; DA 1, 10, 20; DM 41). Biskupom sobór zaleca, aby ko
rzystali z pomocy ludzi świeckich i w łączali ich do udziału 
w  duszpasterstw ie i apostolacie (DA 24). Udział ten  polega 
m. in. na pełnieniu przez świeckich różnych m inisteriów .3

II. MINISTERIA ŚWIECKICH W KOŚCIELE

W kilku  dokum entach sobór mówi wyraźnie o tym , że do 
zrealizowania swego posłannictw a zbawienia ludzi i przem ia
ny świata w duchu ewangelii Kościół potrzebuje wielu m ini
steriów  (KK 7, 12; KL 29; DA 2; DE 2; DK 22; DM 15, 19, 40; 
DWCH 7).4 Jest to ważne stw ierdzenie, zmienia bowiem do
tychczasowy pogląd, że w Kościele istn ieje  tylko jedno m m i- 
sterium  kapłana hierarchicznego. W dokum entach soboru m i
nisterium  jest odnoszone zarówno do posłannictw a całego Ko
ścioła, bez precyzowania, o jak ie  zadania chodzi i kto je  pełni, 
jak  i do bardziej określonych zadań, a wreszcie do konkret
nych funkcji wszystkich członków ludu Bożego. W ten  sposób 
sobór rozszerza pojęcie m inisterium , chociaż najczęściej mówi 
o m inisterium  hierarchicznym , a więc o m inisterium  samego 
C hrystusa (DM 4), apostołów (KK 20), papieża (KK 22), bisku
pów (KK 20, 26 i w innych dokum entach, zwłaszcza w  DB), 
kapłanów (wiele razy, szczególnie w KK, DB i DK), diakonów 
(KK 29), a także o m inisteriach zakonników i zakonnic (DB 35; 
DZ 10, 14, 17).

Jako m inisteria świeckich chrześcijan sobór wym ienia: s trze
żenie życia ludzkiego (KDK 51), pracę nauczycielską (DWCH

8 Tematowi ministeriów w  dokumentach soboru poświęcono jeden 
z referatów na kolokwium zorganizowanym przez Instytut Prawa Ka
nonicznego Uniwersytetu w  Strasburgu w  1972 r., którego przedmio
tem było ministerium kierownictwa w  Kościele. Autor referatu, 
G. Thils, nie rozwinął jednak dostatecznie tego tematu, a omawiając 
ministeria kobiet ograniczył się do zacytowania DA 9. G. T h i l s ,  Les 
ministères de direction dans Vecclésiologie de Vatican II, RDC 23 
(1973) s. 211—223.

4 Unus est Spiritus, qui varia  sua dona, secundum divitias suas 
otque m i n i s t e r i o r u m  necessitates, ad Ecclesiae u tilita tem  dispertit 
(cfr. 1 Cor. 12, 1—ill). KK 7. Est in Ecclesia diversitas m i n i s t e r i i ,  
sed unitas missionis. DA 2 (podkr. M.S.). Polski tekst dokumentów  
soborowych tłumaczy m inisterium  i pochodne terminy łacińskie przez 
„posługę” albo inne podobne wyrażenia. Ze względu na brak precy
zji terminologicznej zachowujemy oryginalny wyraz ministerium.
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8), głoszenie w iary  (KO 25; DA 6; DM 20; DWCH 7), pracę 
m isyjną (DM 23— 26), pracę katechisty  (DM 15, 17), funkcje 
liturgiczne (KL 29), udział w  organizacjach katolickich (DA 
22).*

Posługa strzeżenia życia, określona ,przez sobór m ianem  mi
nisterium , związana jest ściśle z życiem świeckim, ale nie 
ogranicza się do małżonków chrześcijańskich, ponieważ doty
czy w szystkich ludzi.6 W ścisłym więc znaczeniu nie można jej 
zaliczyć do m inisteriów  spełnianych w Kościele przez świec
kich.

Kościół zakłada szkoły katolickie różnych stopni i k ieruje 
nimi po to, by pom agały całem u ludowi Bożemu w w ypełnia
niu jego m isji i w  naw iązyw aniu kontaktu  Kościoła ze społe
czeństwem. Sobór z naciskiem  podkreśla, że do pełnienia m i
nisterium  nauczycielskiego należy mieć staranne przygotowa
nie religijne, zaiwodowe i pedagogiczne, posiadać ducha apo
stolskiego i kierować się miłością w swojej pracy. Nauczycie
le i wychowawcy, dając świadectwo Chrystusow i zarówno wła
snym  życiem jak  i nauczaniem, realizują posłannictwo Kościo
ła.7

W ażne m iejsce w  Kościele obok szafarstw a sakram entów  
zajm uje m inisterium  słowa. Dzięki niem u ewangelia dociera 
do wszystkich. Oprócz biskupów, kapłanów i zakonników bio
rą w nim  udział także świeccy.8 W krajach  m isyjnych świeccy 
pom agają m isjonarzom  w m inisterium  apostolskim, są opie

5 Termin m inisterium  występuje w  różnych przypadkach 147 razy 
w dokumentach soborowych: KDK — 5 razy, KK — 23, KL — 7, KO — 3. 
DA — 9, DB — 12, DE — 3, DFK — 11, DK — 46, DKW — 1, DM —  
17, DWCH — 3. Por. Concilium Vaticanum II. Concordance, index, li
stes de fréquence, tables com paratives, Louvain 1974 s. 853.

8 Deus enim, Dominus vitae, praecellens servandi vitam  m i n i s t e 
r i u m  hominibus com m isit, modo homine digno adimplendum. Vita igi- 
tur inde a conceptione, m axim a cura tuenda est. KDK 51.

7 Peculiari ergo Udem praeparentur sollicitudine [...]. Caritate sibi 
vicissim  et discipulis devincti atque spiritu  apostolica im buti, tam  vita  
quam doctrina testim onium  exhibeant unico Magistro Christo. [...] Ho
rum m agistrorum  m i n i s t e r i u m  veri nominis apostolatum, nostris 
quoque tem poribus m axim e congruentem et necessarium S. Synodus 
declarat, sim ulque verum  servitium  societati praestitum . DWCH 8.

8 Apostolatus ergo Ecclesiae, omniumque mem brorum  eius, im pri
mis dirigitur ad nuntium Christi verbis et factis mundo patefaciendum  
gratiamque eius communicandam. Hoc principaliter fit per m i n i 
s t e r i u m  verb i et sacramentorum, speciali modo clero commissum, 
in quo et la id  habent suas magni m om enti partes adimplendas, ut sint 
„cooperatores [...] verita tis” (3 Io. 8). DA 6. Por. KO 25; DM 20; 
DWCH 7.
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kunam i katechum enów  oraz uczestniczą w wielu dziedzinach 
życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego danego k ra 
ju .9 M inisterium  katechisty  na m isjach jest zadaniem  szczegól
nie w łaściw ym  dla ludzi świeckich. Sobór zwraca uwagę na 
potrzebę głębokiej form acji w ew nętrznej wszystkich, którzy 
podejm ują to m inisterium .10 Sobór mówi również o liturgicz
nych miinisteriach ludzi świeckich. W ymienia m inistran ta, lek
tora, kom entatora i członka chóru. P rzy  tej okazji w ydaje 
zalecenie, aby w reform ie liturgicznej uwzględnić w  w ięk
szym stopniu czynny udział w iernych.11 Dokonało tego — jak  
wiadomo — posoborowe nauczanie Stolicy Apostolskiej. W re
szcie sobór odnosi pojęcie m inisterium  do funkcji spełnianych 
przez świeckich w organizacjach katolickich. Zadania te po
dejm ują świeccy zarówno w skali krajow ej jak  m iędzynaro
dowej z ty tu łu  swej przynależności do Kościoła. Dzięki nim  
Kościół głosi na całym  świecie orędzie ewangeliczne.12

Udział świeckich w  m inisteriach jest potrzebny do zało
żenia Kościoła i rozw oju wspólnoty chrześcijańskiej oraz do 
szerzenia królestw a Bożego na ziemi. Udział ten jest czynni
kiem  określającym  stopień osobistego zaangażowania świec
kich w dzieło ewangelizacji. Świeccy pełnią m inisteria bądź

9 Evangelii p raecones, ne gratiam quae in eis est, neglegant, reno- 
ven tur spiritu  mentis de die in diem. Ordinarii vero e t Superiores sta- 
tu tis tem poribus missionarios coadunent, u t spe vocationis roborentur 
et in m i n i s t e r i o  apostolico innoventur, etiam  institu tis ad hoc 
aptis domibus. DM 24. Por. tamże 23, 25— 26.

10 Insuper Conventus vel cursus habeantur quïbus catechistae in dis- 
ciplinis e t artibus suo m i n i s t e r i o  utilibus certis tem poribus reno- 
ventur et eorum vita  spiritualis nutriatur et roboretur. DM 17. Por. 
tamże 15. Kongregacja Ewangelizacji Narodów w swym dokumencie 
poświęconym katechistom podaje następujące określenie: Le catéchiste 
est une personne laïque spécialem ent chargée par l’Eglise, selon les 
nécessités locales, de faire connaître, aim er e t suivre le Christ par 
ceux qui ne le conaissent pas encore et par les fidèles; il lui appar
tient aussi d’aider à l’édification de la communauté chrétienne en 
y  m anifestant la présence du Christ. Les catéchistes. Conclusions de 
l’Assem blée Plenière de la S. C. pour VEvangelisation (avril 1970), 
Omnis terra 9 (1970) s. 407.

11 Etiam m inistrantes, lectores, com m entatores et ii qui ad scholam  
cantorum pertinent, vero  m i n i s t e r i o  liturgico funguntur. K L 29. 
Por. tamże 31.

12 Eidem magno gaudio est quod in dies numerus laicorum augetur, 
qui proprium  m i n i s t e r i u m  praebent associationibus et operibus 
apostolatus, sive intra fines suae nationis sive in campo internationali 
sive praesertim  in catholicis com m unitatibus missionum et ecclesiarum  
novellarum. DA 22.
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samodzielnie, bądź wspólnie z kapłanam i. Pow inni przy tym  
posiadać zawsze odpowiednie przygotow anie.13

Sobór wzywa świeckich także do w ykonyw ania innych obo
wiązków, których nie nazywa ściśle m inisteriam i. Są to: prze
kazywanie w iary  w  rodzinie i w środowisku; praca duszpa
sterska w parafii i diecezji, m. in. przez udział w różnych 
urzędach, radach, kom isjach itp.; głoszenie nauki chrześci
jańskiej z upoważnienia hierarchii; zastępowanie kapłanów 
w pew nych funkcjach, gdy nie mogą oni zaspokoić religijnych 
potrzeb w iernych. Sobór zwraca się z uznaniem  do świeckich, 
którzy podejm ują tego rodzaju prace na  stałe.14 Specjalne po
słannictw o w Kościele ma rodzina chrześcijańska. Sobór p ra 
gnie, by stała  się ona m ałym  Kościołem, w spólnotą włączoną 
w doniosłe zadanie ludu Bożego przyprow adzenia świata do 
jedności z Chrystusem . Rodzina w ypełnia to posłannictwo, da-

18 Iamvero, ad Ecclesiae plantationem et ad increm entum  communita- 
tis christianae necessaria sunt varia m i n i s t e r i a ,  quae vocatione 
divina ex ipsa fidelium  congregatione suscitata, ab omnibus diligenti 
cura sunt fovenda atque colenda; in ter quae habentur munera sa- 
cerdotum, diaconorum et catechistarum , atque actio catholica. DM 15. 
Diversa autem  sunt Spiritus dona: dum  alios vocat u t caelestis ha- 
bitationis desiderio m anifestum  testim onium  reddant illudque in Hu
mana fam ilia vividu m  conservent, alios vocat ut terreno hominum ser- 
vitio  se dedicent, hoc suo m i n i s t e r i o  m ateriam  regni caelestis pa
rantes. KDK 38. Christifideles, cum donationes habeant differentes, 
pro sua quisque opportunitate, facultate, charismate ac m i n i s t e r i o ,  
in Evangelio collaborare debent. DM 28.

O współpracy świeckich z kapłanami w pełnieniu ministeriów czy
tamy: Quapropter clericos omnes, im prim is Christi sacerdotes ceteros- 
que qui ut diaconi vel catechistae m i n i s t e r i o  verbi legitim e in
stant [...]. KO 25. Gravissim um  praetera officium persentiens moralem  
et religiosam educationem omnium suorum filiorum  sedulo curandi. 
Ecclesia peculiari suo affectu et adiutorio praesens sit oportet iis 
plurim is qui in scholis non catholicis instituuntur; tum  per testim onium  
vitae eorum qui eos docent et moderantur, turn per condiscipulorum  
apostolicam actionem, turn maxim e per m i n i s t e r i u m  sacerdotum  
et laicorum qui eis doctrinam salutis tradunt [...]. DWCH 7. Quare 
omnes missionarii — sacerdotes, fratres, sorores, la id  — pro sua quis
que condicione praeparandi et efform andi sunt, ne exigentiis futuri 
operis im pares inveniantur. [...] Quod de omnibus disciplines valet, 
per quas ad m i n i s t e r i u m  obeundum parantur [...]. DM 26.

14 Praecipuum officium eorum, virorum  et mulierum , est testim o
nium Christi, quod vita  et verbo in familia, in suo coetu sociali, et 
in am bitu suae professionis reddere tenentur. DM 21. Por. DWCH 3, 6. 
Denique Hierarchia laicis munia quaedam com m ittit, quae propius 
cum officiis pastorum  coniuncta sunt, u t in propositione doctrinae 
christianae, in quibusdam actibus liturgicis, in cura animarum. DA 24. 
In dioecesibus, in quantum fieri potest, habeantur consilia quae ope- 
ram apostolicam Ecclesiae, sive in campo evangelizationis et sancti-
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ne jej przez Boga, gdy swoim życiem świadczy o miłości Bo
ga względem każdego człowieka. Obowiązkiem rodziców 
chrześcijańskich jest ukazywać w łasnym  życiem świętość i nie
rozerwalność węzła małżeńskiego i wychowywać dzieci swo
je  w  duchu chrześcijańskim . Rodzina m a również zadanie apo
stolskie wobec innych ludzi. Przejaw ia się ono w różnych 
form ach. Sobór wym ienia wiele z nich, ale — jak  zaznacza — 
tylko najw ażniejszych: adoptowanie opuszczonych dzieci, go
ścinne przyjm ow anie em igrantów, pomoc w prow adzeniu 
szkół, opieka duchowa i m aterialna nad młodzieżą i ludźmi 
starym i, przygotow yw anie narzeczonych do życia m ałżeńskie
go i rodzinnego, pom aganie m ałżeństwom  i rodzinom  w po
konyw aniu trudności.15 Podane przykłady obrazują, jak  sze
roki jest zakres i jak  wielkie możliwości dla inicjatyw  apo
stolskiego oddziaływania rodziny chrześcijańskiej.

W skazane przez sobór różne funkcje świeckich nie m ają jed 
nej nazwy. Oprócz m inisterium  sobór posługuje się takim i te r 
m inami jak  servitium  (bliżej nieokreślona posługa w dziele 
zbawienia: K K  7; DA 11, 29), m unus  (zadania świeckich w m i
sji Kościoła: DA 7, 24; zadania świeckich w liturgii: K L 26; 
zadania rodziców wobec swoich dzieci: DWCH 3), officium  
(obowiązek w ypływ ający z powołania ewangelizacyjnego ca
łego Kościoła: DM 35; obowiązek związany z określonym  s ta 
nem  życia, np. obowiązek rodziców wychowywania dzieci: 
DWCH 6; obowiązek w ynikający z przyjęcia jak iejś fu n k 
cji w Kościele, np. katechisty: DM 17), opus (dzieło ew angeli
zacji, dzieło m isyjne: DA 11, 25; DM 25, 26, 35).

Bliższa analiza m inisteriów , do k tórych  sobór wzywa świec
kich i k tó re  im przydziela, pozwala ustalić cechy charakte
rystyczne m inisteriów. W ynikają one bądź z powołania chrze
ścijańskiego, bądź z powołania małżeńskiego i rodzinnego; 
są pow ierzane świeckim za pośrednictw em  hierarchii; są waż
ne dla Kościoła, a n iejednokrotnie konieczne do tego, by 
mógł w ypełnić swoje posłannictwo; budują  Kościół i przyczy-

ficationis sive in campo caritativo, sociali et aliis, adiuvent, cooperan- 
tibus convenienter clericis et religiosis cum laicis. Tamże 26. Proinde 
la id , etiam  quando c u t i s  temporalibus occupantur, pretiosam  actionem  
ad evangelizandum  mundum exercere possunt et debent. Quodsi qu i
dam еотит, deficientibus sacris m inist ris, vel iisdem  in regimine 
persecutionis im peditis, quaedam officia sacra pro facultate supple
m ent [...]; universes tarnen oportet ad dilatationem  et incrementum  
Regni Christi in mundo cooperari. KK 35. Por. tamże 33; KL 44—46; 
DA 1, 10, 22.

15 DA 11.
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niają się do szerzenia królestw a Bożego na ziemi; m ają pew
ną trw ałość w  czasie; od przyjm ujących je  w ym agają przy
gotowania religijnego, zawodowego oraz ciągłego doskonale
nia się w ew nętrznego.

M inisteria świeckich są powierzane przez h ierarchię okre
ślonym  osobom, posiadającym  w ym agane kw alifikacje, np. 
m inisterium  nauczycielskie, m inisterium  m isyjne, katechety
czne. O potrzebie m inisteriów  ludzi świeckich w Kościele lo
kalnym  decyduje w ładza kościelna. Sobór zaleca i ukazuje ko
rzyści ustanaw iania tych m inisteriów , w yjaśnia ich przydat
ność, a naw et konieczność, ale na ogół n ie nakazuje w prow a
dzania nowych m inisteriów . Sytuacja Kościoła na całym  świe- 
cie jest bowiem bardzo zróżnicowana i to, co w  jednym  k ra ju  
może być potrzebne i pożyteczne, w innym  może odbić się 
niekorzystnie na życiu Kościoła. Zawsze jednak  do swego ist
nienia i rozw oju Kościół potrzebuje autentycznego laikatu, 
czyli aktyw nych ludzi świeckich, czynnie w łączonych w dzia
łalność wspólnoty. Dzięki ich m inisteriom  Kościół może rea 
lizować swoje zadanie przem iany św iata w duchu ewangelii. 
Sobór nie mówi w prost o tym , że m inisteria m ają  być po
wierzane na pew ien ustalony okres. Zalëca jednakże przygo
towywanie świeckich do podejm owania m inisteriów  i nakła
da na nich obowiązek ciągłej form acji religijnej i zawodowej. 
W ymaganie to w skazuje na in tencję pow ierzania ministeriów 
na stałe, choć nie oznacza ich bezwzględnej trwałości.

ZAKOŃCZENIE

Dzięki idei Kościoła jako ludu Bożego sobór umożliwił spoj
rzenie na świeckich w pełnym , nadprzyrodzonym  wymiarze. 
Są oni poświęceni dla Boga i obdarzeni powołaniem  do reali
zowania posłannictw a Kościoła. W ten  sposób służba Bogu 
i ludziom ukazaina została jako egzystencjalna postawa każde
go chrześcijanina, a nie tylko osób duchownych czy wybie
rających drogę rad  ewangelicznych. U w ydatnia to praw dę 
o wspólnotowym  charakterze Kościoła, w k tórym  wszyscy ma
ją  do spełnienia odrębne i nieprzekazyw alne zadania. Kościół 
jest wspólnotą utw orzoną z różnorodnych posług świadczo
nych sobie naw zajem  przez cały lud Boży. Ta postaw a chrze
ścijańskiej diakonii realizuje się szczególnie poprzez m iniste
ria, k tóre stanow ią w yraz sakralnego charak teru  wszystkich 
w iernych, a zarazem  dają świeckim możliwość bardziej


