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Wstęp

Sobór * W atykański II bardzo podkreślił podstawową godność 
osoby ludzkiej i jej upraw nienia jako nienaruszalne. Powo-

* Teksty dokumentów posoborowych czerpane z tłumaczenia E. 
S z t a f r o w s k i e g o  W: Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. I—III, 
Warszawa 1968.
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łanie wszystkich ludzi do Ludu Bożego jest identyczne dla każ
dego człowieka. Wspólna jest godność wszystkich członków Ludu 
Bożego przez jednakowe odrodzenie się w chrzcie św., przez 
wspólną łaskę synostwa, przez identyczne powołanie do dosko
nałości, przez podstawowo identyczne powołanie do apostolstwa.
W tym  sensie p ap ież1 nie jest więcej chrześcijaninem aniżeli 
katolicka m atka rodziny. Jeżeli są w Kościele jakiekolwiek po
wołania i funkcje szczególne to opierają się one właśnie na tym  
fundam entalnym  stopniu równości.

Przy obecnej rewizji praw a kanonicznego zachodzi zatem po
trzeba ustalenia statusu prawnego wszystkich wiernych, opartego 
na wspólnej godności ludzkiej i na chrzcie.

W dzisièjszych czasach, gdy wzrasta świadomość godności czło
wieka i świadoma przynależność do tej samej, wielkiej rodziny 
ludzkiej tym  bardziej w Kościele trzeba zdawać sobie sprawę 
z pewnych nienaruszalnych i niewyzbywalnych upraw nień człon
ków Ludu Bożego. Nie można więc nikogo uważać za narzędzie 
własnych poczynań. Przeciwnie, od każdego nie tylko postuluje 
się, ale i oczekuje odpowiedzialnego dzia łan ia2. Sobór podkreśla 
bardzo u wszystkich członków Ludu Bożego wolność, godność 
i współodpowiedzialność. Każdy z nich bowiem jest włączony 
w  to, co w Kościele się dzieje, co Go dotyczy.

Do nowego Ludu Bożego, jak mówi K onstytucja dogmatyczna 
o Kościele w nrze 13, powołani są wszyscy ludzie. Toteż lud ten  
pozostaje ciągle jednym. W inien się rozszerzać na cały św iat 
przez wszystkie wieki dla spełnienia zam iaru Woli Bożej. Bóg 
bowiem naturę ludzką stworzył na początku jedną i synów 
swoich, którzy byli rozproszeni, postanowił w końcu w jedno 
zgromadzić.

Chociaż sobór przyjm uje rozmaite stopnie przynależenia do '  
społeczności Ludu Bożego, to jednak w nrze 14 Konstytucji 
„Lumen gentium ” mówi, że „do społeczności Kościoła wcieleni 
są w pełni ci, co mając ducha Chrystusowego w pełni przyjm ują 
przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawie
nia i w jego widzialnym organiźmie pozostają w łączności z Chry
stusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów. W łącz
ności mianowicie polegającej na więzach wyznawania wiary, sa-

1 S с h 1 ös s e r  F., Lebens-Formen des Christen, Regensburg 1967 s. 8.
2 P а V a n P., Dirittio del uomo e dirittio naturale, Apollinaris 39 

(1966) 355.
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kram entów  i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty (commu
nio)”.

Chociaż jedna jest m isja Kościoła, jednak rozmaite są funkcje 
do jej realizacji (DA 2). „Chrystus P an  dla pasterzowania Lu
dowi Bożemu i ustawicznego Ludu tego pomnażania ustanowił 
w Kościele swoim rozmaite posługi duchowe, które m ają na 
celu dobro całego Ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą 
szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z Ludu 
Bożego i dlatego cieszą się prawdziwie chrześcijańską godnoś
cią, zdążają w sposób wolny, a zarazem według przepisanego 
porządku do tego samego celu, osiągnęli zbawienie” (KK 18).

Jak  z powyższych tekstów widać, zasadnicza s truk tu ra  funda
m entalna Kościoła jest ustanowiona przez Chrystusa i n ik t z człon
ków Kościoła jej zmienić nie może. Dlatego też nie ma w Koś
ciele demokracji w popularnym  tego słowa znaczeniu. Jak  z jed
nej strony w Kościele istnieje s truk tu ra  hierarchiczna członków 
Ludu Bożego i niektórzy w niej są powołani do specjalnych za
dań im przez Boga lub Kościół wyznaczonych, podobnie i z usta
nowienia Bożego są w Kościele i inni członkowie Ludu Bożego. 
O nich to mówi K onstytucja dogmatyczna o Kościele w nrze 31, 
że wcieleni przez chrzest w  Chrystusa i stawszy się na swój spo
sób uczestnikami kapłańskiego^ prorockiego i królewskiego urzędu 
Chrystusowego ze swojej strony spraw ują właściwe całemu ludowi 
chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie (KK 31). 
Jest to nowe, pozytywne określenie laikatu. Sobór zatem zrywa 
z koncepcją określania laikatu  w sposób negatyw ny, jako tych, 
którzy nie należą do stanu duchowego, jak  również tych, których 
sytuacja jest związana tylko ze światem. Świeckich określa się 
jako członków Ludu Bożego precyzując ich sytuację w ew nątrz- 
-kościelną specjalnym  i specyficznym zadaniem.

I. Własne zadanie

Zanim będzie można przejść do rozpatryw ania poszczególnych 
upraw nień i zobowiązań członków Ludu Bożego, których nie po
dobna rozdzielać bez wypaczenia obrazu całości — są to bo
wiem dwie rzeczywistości korelatyw ne — trzeba zwrócić uwagę 
na jeden bardzo ważny problem.

Słusznie powiedział Jacque Leclercq, że jak  długo duchowni 
będą przekonani o konieczności zajmowania się sprawam i doczes
nymi, a świeccy o osiąganiu świętości jedynie przez naśladowa
nie duchownych i osób zakonnych, Kościół nie wypełni swego
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zad an ia3. Obecnie sobór stara się doprowadzić społeczność w ier
nych do bardziej intensywnej i świadomej aprobaty swojego 
stanowiska w Kościele. Dzięki tem u laikat tworzyć będzie ele
m ent prężny, dopełniający równowagę s tru k tu ra ln ą 4.

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach istnieje wielka skłonność 
i pokusa przechylania szali to na jedną to na drugą stronę. Obser
wuje się nieraz wśród laikatu  tendencję przejmowania z gorli
wością neofitów całego szeregu zadań, które dotychczas spełniali 
duchowni. Świadczy to w w ielu wypadkach o pojmowaniu Koś
cioła w sposób popularno-klerykalny: to jest kościelne, co do
konuje duchowieństwo. Wobec tego część funkcji duchowieństwa 
trzeba przejąć, ażeby laikat mógł być aktywny. Nie można oba
wiać się większego nieporozumienia. Szczególniej dzisiaj koniecz
nie trzeba sobie uświadomić jasno i precyzyjnie, co w Kościele 
należy do funkcji wszystkich członków Ludu Bożego, co jest za
daniem  hierarchii, a co laikatu. Wszelka zamiana funkcji i roli 
musi doprowadzić do fałszywych konsekwencji. Słusznie mówi 
Sobór w Dekrecie o działalnośmi m isyjnej w nrze 21, że Kościół 
nie jest napraw dę założony, nie żyje w pełni, ani też nie jest do
skonałym znakiem Chrystusa wśród ludzi, jeśli wraz z h ierar
chią nie istnieje i nie pracuje autentyczny laikat. W Dekrecie 
zaś o apostolstwie świeckich w nrze 10 znajdujem y następujące 
słowa: „W społecznościach kościelnych udział wiernych jest tak 
konieczny, że bez nich działalność pasterzy skuteczną być zwykle 
nie może” (DA 10). Nie należy więc zmieniać roli. Laik nie drogą 
przypadku znalazł się w świecie, ale przez rozpoznanie i dobro
wolnie dokonany wybór zawodu czy powołania.

Obecnie w świetle „Lumen gentium ” nie trudno jest określić 
w Kościele zasadnicze i właściwe funkcje duchowieństwa i ca
łej struk tu ry  hierarchicznej, funkcje specyficzne laikatu oraz te  
zadania, które choć przynależą do duchowieństwa, jednak w speł
nianiu ich laikat może okazać się pomocny. Te zakresy kompe
tencji należy więc nazwać po imieniu i rozważać je we wzajem
nej zależności.

Praw dą jest, że w wielu wypadkach duchowni' zajmowali się 
funkcjam i, które winni spełniać świeccy, gdyż im są właściwe.

3 S с h 1 ö s s e r, dz. c. s. 2Q.
4 S e m m e l r o t h  O., L’Eglise nouveau Peuple de Dieu. W : L’Eglise 

de Vatican II, étude autour de la Constitution conciliaire sur l’Eglise — 
ouvrage collectiv publié sous la direction de G. Barauna expert au Con
cile — Édition français dirigé par Y. M. J. Congar T. II Paris 1966 s. 403.
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Niewątpliwie dzisiaj monopol duchowieństwa w wielu dziedzi
nach trzeba ograniczyć, przekazując odpowiednie zadania tym,, 
do których one należą. Zachwianie równowagi w tej m aterii 
w wielu wypadkach doprowadziło do inercji laikatu, a p rzynaj
m niej do jego biernej postawy. Stąd też wywodzi się pogląd, że 
niejednokrotnie świeccy byli uważani za drugorzędnych człon
ków Kościoła w porównaniu z bardziej świadomą i lepiej przy
gotowaną do swych zadań częścią, duchowieństwem i zakonami.. 
Dzisiaj świeccy coraz bardziej stają się świadomi swojej pozycji 
w Kościele i są zdolni, ażeby własne zadania osobiście wyko
nywać.

N iektóre zadania w struk turze Kościoła zostały przez Chry
stusa powierzone hierarchii i dla niej w inny być zachowane bez 
naruszania słusznej równowagi. Z uwagi na kierownicze stano
wisko w hierarchii i duchowieństwa pewne funkcje ponadto są 
im przydzielone, ażeby w zależności od w arunków  i okoliczności 
lokalnych przekazywali je innym  członkom spośród Ludu Bożego. 
Nie wolno im jednak zapominać o tym, że apostolstwo jest obo
wiązkiem wspólnym i laikat ma swoją specjalną część. Żaden czło
wiek bowiem w żywym organiźmie Kościoła nie może być człon
kiem pasywnym, ale w równej mierze korzysta on z życia pły
nącego z organizmu kościelnego, winien on spełniać i w łasną rolę, 
która mu w tym  organiźmie przypada w u dzia le5.

Ci, którzy otrzym ali święcenia nie tracą jednak zadań człon
ków Ludu Bożego, chociaż bowiem otrzym ali nowe, dodatkowe, 
do nich odnosi się wszystko to, co w Konstytucji „Lumen gen
tium ” jest powiedziane o Ludzie Bożym. Zarówno duchowni 
jak i członkowie społeczności zobowiązujący się do realizacji rad 
ewangelicznych znajdują się w świecie i winni wypełnić swoje 
zadanie członków Ludu Bożego, niezależnie od specyficznych, 
sobie właściwych zadań.

Obecnie sobór w sposób jak dotąd najpełniejszy —■ jeśli tak 
wolno powiedzieć — naśw ietlił i zajął się zagadnieniem roli laika
tu  w spełnianiu m isji i zadania Kościoła. Oczywistą jest więc 
rzeczą, że Kościół nie może realizować swojej m isji bez aktyw 
nego udziału wiernych. Nie może on jej wypełnić w całości ina
czej, jak tylko na drodze wzajemnej współpracy, odpowiedniej

5 Schemata Constitutionum et decretorum ex  quibus argumenta in 
Concilio disceptanda seliguntur — series quarta, Citta dei Vaticano- 
1963 s. 51.
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koordynacji i wym iany dóbr duchow ych6. W ierni m ają być 
zatem wykorzystani w pełni, owocnie, tak  jak do tego m ają p ra
wo 7. Apostolstwo laikatu bowiem jest uczestnictwem w zbaw
czej m isji Kościoła, do którego są przez samego Pana, przez 
chrzest i bierzmowanie przeznaczeni (por. KK 33). Pobieżne 
wprawdzie zetknięcie się z tekstam i soborowymi może robić w ra
żenie, że laikom zlecane są jedynie niektóre dzieła i raczej dru
gorzędne. Tymczasem zarówno naświetlenie historyczne jak 
i głębsze zbadanie problem u wykazuje coś wręcz przeciw nego8. 
W ierni bowiem nie tylko m ają zadania do spełnienia w świecie, 
lecz posiadają także sobie właściwą misję do wypełnienia w sa
mej społeczności Ludu Bożego, wypływającą z uczestnictwa w po
tró jnej funkcji Chrystusa 9. Dziś laikat jest o wiele lepiej przy
gotowany do wielu dziedzin życia niż w innych epokach. Dlatego 
cały szereg zadań, które do niego należą, winien być na powrót 
przejęty z rąk duchowieństwa. Okazuje się bowiem, że laikat ma 
swoje niepowtarzalne, specjalne upraw nienia i obowiązki i dla
tego postawiony jest obecnie w centrum  życia Kościoła.

W ierni bowiem poprzez chrzest i bierzmowanie są świadkami 
Chrystusa, prawdziwymi narzędzia‘mi wypełniania misji zbawczej 
Kościoła (por. KK 33). Ich pole apostolskie znajduje się na wszyst
kich drogach codziennego życia, które powinno być przeniknięte 
zasadami chrześcijańskimi, zgodnie z nauką Ewangelii. Tworzy 
to  specjalną formę apostolstwa, szczególną misję doczesną, jaką 
mogą spełnić ze względu na świecki charakter swych zajęć.

Niezależnie od funkcji właściwych dla ludzi świeckich istnieje 
cały zakres zadań, w których mogą być oni pomocni hierarchii 
i duchowieństwu. Pomoc jednak w tych dziedzinach nie jest ich 
zadaniem własnym. Stanowi tylko „pomoc”. Byłoby wypacze
niem myśli soboru, gdyby laikat chciał się do niej ograniczyć. 
H istoria wykazuje, że rozmaite funkcje były zlecane przedstawi
cielom laikatu. Stw ierdza się przez to, że zdolni są oni do po
mocy w szerokim zak resie10. Szczególnie działalność kościelna 
bez pomocy laikatu jest nie do pomyślenia tam, gdzie istnieje

• T e r  R e e g e n  O., Les droits du laic, Concilium nr 38 (1968) 19.
7 P  e r e g о A., Raporti tra il sacerdotio commune e quello mini- 

steriale, Perfice munus (1968) s. 403.
8 К о s e r C., La cooperation des laics avec la hierarchie sur le 

plan de l’apostolat. W: L’Eglise de Vatican II (por. przyp. 4) T. III 
s. 1067.

9 Tamże s. 1061.
10 Tamże s. 1066.
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ograniczona ilość duchownych, lub gdzie oni dotrzeć nie mogą. 
W tych okolicznościach pomoc laikatu  jest szczególnie ' cenna.

W świetle powyższych rozważań oczywistą staje się rzeczą, jak 
przesadnym  i tendencyjnym  jest określenie, że dokum enty so
borowe wykazują w yraźną tendencję przejścia z Kościoła typu 
hierarchicznego do typu laickiego. Są to sformułowania o typie 
taniej propagandy. Nie można także przyjąć za słuszne określe
nia demokratyzacji Kościoła jak i Jego monarchiczności. Istnieje 
bowiem zawsze niebezpieczeństwo rozumienia tych określeń 
w pewnym przynajm niej stopniu w sposób świecki, co zamiast 
przez analogię dopomagać do lepszego wyjaśnienia, wprowadza 
tylko myśl na błędne tory.

Przy rozważaniu poszczególnych upraw nień członków Ludu 
Bożego i laikatu  należy mieć zawsze przed oczyma upraw nienia 
naturalne, które skodyfikowane są w Powszechnej deklaracji 
praw  człowieka wydanej na trzeciej sesji Zgromadzenia Ogólne
go ONZ obradującego w Paryżu, uchwalonej 10 grudnia 1948 r. 
Odnośne upraw nienia naturalne człowieka z punktu widzenia 
kościelnego szerzej naświetlił Jan  XXIII w  encyklice „Pacem in 
te rris” oraz sobór w Konstytucji „Gaudium et spes”.

II. Uprawnienia i obowiązki członków Ludu Bożego o charakterze 
bardziej indywidualnym

Wypada zaznaczyć, że upraw nienia, które teraz będą przedmio
tem  rozważań, m ają charakter bardziej indywidualny. Nie można 
ich dzielić na upraw nienia ściśle indywidualne i ściśle społeczne, 
albowiem każde z nich obok aspektu społecznego posiada pe
wien aspekt indywidualny. W Kościele nie ma bowiem rzeczy 
ściśle indywidualnych i ściśle społecznych.

I. Uprawnienie i obowiązek doskonałości własnej

Ponieważ ogólnym celem Kościoła jest zbawienie i doskona
łość wiernych, dlatego nie tylko można, ale należy mówić o upraw 
nieniu i obowiązku dążenia do doskonałości, bo przez doskona
łość jednostek społeczność ma być odnowiona. Konstytucja o Koś
ciele w nrze 9 mówi, że Bogu spodobało się nie pojedynczo,, ale 
we wzajemnym powiązaniu uświęcać i zbawiać ludzi. Dlatego 
można mówić o wspólnym charakterze powołania człowieka do 
doskonałości. Ze względu na to wzajemne powiązanie troska
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0 rozwój i doskonałość własną równocześnie pomaga innym do 
jej osiągnięcia. Jednakże zawiera się w  tym powołaniu również; 
elem ent indywidualny. Każdy na swojej drodze powinien dojść 
do doskonałości. Przyjęcie powołania Bożego do świętości ma się 
odbyć świadomie, spontanicznie, dobrowolnie i odpowiedzialnie. 
Bóg chce, ażeby Jego wybrano dobrowolnie jako jedyny cel, godny 
człowieka w porządku moralnym i społecznym n . Wszyscy idą do 
tego samego celu, ale nie tą  samą drogą. Stąd też są rozmaite 
form y realizacji tego samego powołania. Mówi o tym  sobór 
w 5 rozdziale Konstytucji o Kościele, który jest niejako przy
gotowaniem do rozdziału 6 — o życiu zakonnym. Indywidualne· 
osiągnięcia doskonałości potwierdzone są autorytatyw nie w Koś
ciele przez liczne beatyfikacje i kanonizacje zarówno papieży, 
zakonników, ojców i m atek rodzin, lekarzy, pracowników itd.. 
czyli ludzi z rozmaitych stanów i dziedzin życia. W tej dążności 
do realizacji doskonałości własnej Kościół rozróżnia zasadniczo· 
duchownych, społeczności realizacji rad  ewangelicznych i świec
kich. Chociaż poszczególne te  drogi wzajemnie się zazębiają, jed
nak pewne elem enty są różne. Każda bowiem duchowość ma 
swoiste właściwości.

2. U praw nienie do k ierow nic tw a  w ew nętrznego

Z uprawnieniem  i obowiązkiem dążenia do doskonałości łączy 
się zagadnienie pomocy we właściwym formowaniu sumienia
1 rozbudzaniu go, by nie uległo zaślepieniu. Mówi o tym  Kon
stytucja „Gaudium et spes” w nrze 16. Wszyscy wierni, wszyscy 
członkowie Ludu Bożego, obowiązani są bowiem wyznawać przed 
ludźmi swoją wiarę. Wszędzie m ają głosić świadectwo o C hrystu
sie, szerząc żywe o Nim świadectwo (KK 10—12). Ażeby to wy
pełnić należy postępować zgodnie z własnym sumieniem formo
wanym według zasad Ewangelii. Konstytucja „Gaudium et spes” ,. 
bardzo więc podkreśla godność sumienia, które ma wielkie zna
czenie w dążeniu do doskonałości ludzkiej. W dalszym tekście 
nie ukryw a ona też niebezpieczeństwa i możliwości wypaczenia 
sumienia, względnie jego zaślepienia. Mówi bowiem w nrze 16 
„W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie 
nie nakłada, lecz którem u winien być posłuszny i którego głos

11 I b a n e z  A., S e t i e n  J. M., Los laicos en la Constitution „Lu
m en Gentium” del Vaticano II, Salmanticensis 12 (1963) 599.
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wzywający go zawsze tam , gdzie potrzeba do miłowania i czy
nienia dobrze, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: 
czyń to, a tego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wy
pisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo sta
now i o jego godności i według którego będzie sądzony. Sumie
nie jest najtajniejszym  ośrodkiem i sanktuarium  człowieka, 
gdzie przebywa*on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu 
rozbrzmiewa. Przez sumienie dziwnym sposobem staje się w ia
domym prawo, które w ypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego. 
Przez wierność sumieniu chrześcijanie łączą się z resztą ludzi 
w poszukiwaniu praw dy i rozwiązywaniu w prawdzie tych pro
blemów moralnych, które narzucają się tak  w życiu jednostek, 
jak i we współżyciu społecznym. Im  bardziej więc bierze górę 
praw e sumienie, tym  więcej osoby i grupy ludzkie unikają śle
pej samowoli i stara ją  się dostosować do obiektywnych norm  mo
ralności. Często jednak zdarza się, że sumienie błądzi na skutek 
niepokonywalnej niewiedzy, ale nie traci przez to swojej godności. 
N ie można jednak tego powiedzieć o wypadku, gdy człowiek 
niewiele dba o poszukiwanie praw dy i dobra, a sumienie z na
w yku do grzechu pojvoli ulega zaślepieniu”.

W tej dbałości, jaką ma człowiek okazywać w poszukiwaniu 
praw dy i dobra, powinien każdy z członków Ludu Bożego otrzy
mać pomoc od tych, którym  więcej dano. Gdy jego zaś sumienie 
powoli ulega zaślepieniu, powinien otrzymać napomnienie od tych, 
którym  troska o to jest zwierzona. W prawdzie hum anizm  chrze
ścijański, który Kościół głosi, staw ia zasadę, że należy uszano
wać naw et sumienie człowieka błądzącego, jednakże nie zwalnia 
to tych, którzy są do tego powołani, ażeby z poszanowaniem ludz
kiej godności stara li się naświetlić zasady ewangelicznej prawdy, 
przyjść z pomocą tam, gdzie człowiek poszukuje praw dy i dobra 
(por. KDK 16).

3. Uprawnienie do udostępnienia i korzystania z dóbr duchowych 
Kościoła, a w  szczególności z  sakramentów

Wielką i zasadniczą pomocą w utrzym aniu się na drodze do 
dobra i praw dy są dla wiernych wszelkiego rodzaju dobra du
chowne, jakim i dysponuje Kościół, a przede wszystkim sakra
menty. Z całej nauki Soboru W atykańskiego II jasno wynika, że 
władza kościelna jest w służbie uświęcenia członków Ludu Bo
żego. Już przed soborem KPK w kan. 682 w sposób jasny i nie
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dwuznaczny mówił: że „Świeccy m ają prawo do otrzymania od 
k leru  stosownie do nauki kościelnej dóbr duchowych, zwłasz
cza środków koniecznych do zbawienia”. Konstytucja „Lumen 
gentium ” tę  samą prawdę w sposób jeszcze bardziej dobitny 
podkreśla w nrze 37: „Ludzie świeccy, tak jak  wszyscy chrześci
janie, m ają prawo otrzymywać w obfitości od pasterzy duchowe 
dobra Kościoła, szczególnie pomoc słowa Bożego i sakram entów”.

Konstytucja o L iturgii w nrze 59 mówi: „Celem sakram en
tów jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała 
Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu”. Sakram enty więc 
nie tylko w iarę 'zak ładają, a le /za  pomocą słów i rzeczy dają jej 
wzrost, um acniają ją i wyrażają. W ten sposób przyczyniają się 
do stałego ustalania relacji człowieka do Boga. „Kościół jed
nak — jak mówi papież Paweł VI w części wstępnej Konsty
tucji „Poenitem ini” — coraz bardziej świadomy jest tego, że 
chociaż na skutek Bożego zrządzenia jest święty i nienaganny, 
to jednak składa się z członków, którzy mogą się skalać w iną 
i dlatego potrzebują ciągłego naw racania do Boga oraz własne
go odnowienia się i to nie tylko wewnętrznego, ale i ze
wnętrznego, i społecznego” . Sobór W atykański II przypomina, 
że wierni, którzy należycie usposobieni przystępują do sakra
m entu pokuty otrzym ują nie tylko przebaczenie winy wobec 
Boga, ale także pojednanie z Kościołem. Z tej też racji tak ważne 
jest umożliwienie wiernym  korzystania z tego sakram entu, który 
ma wartość nie tylko w stosunkach indywidualnych wiernego 
z Bogiem, ale także w stosunkach eklezjalnych.

Uprawnienie wiernych do otrzym ywania sakram entów szcze
gólnie ujaw nia się w sakram encie chorych, gdzie także widać 
ścisły związek chorych z Kościołem oraz troskę tego ostatniego
0 wzmacnianie w chwili cierpienia każdego ze swych członków. 
Mówi bowiem Konstytucja o Kościele w nrze 11: „przez święte 
chorych namaszczenie i m odlitwę kapłanów cały Kościół poleca 
chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął
1 zbawił i zachęca, by łącząc się dobrowolnie z Męką i śmiercią 
Chrystusa przysparzali dóbr Ludowi Bożemu”. Ich cierpienia 
bowiem m ają wartość dla Kościoła.

Podobnie w ierni m ają prawo do zawarcia związku małżeń
skiego w Kościele, małżeństwo bowiem ochrzczonych nie jest 
tylko związkiem naturalnym  miłości, podobnym do innych związ
ków światowych, ale jest przejawem łaski i miłości, k tóra łączy 
ludzi z Bogiem. M ałżeństwa chrześcijańskiego nie można rozpa
tryw ać w pryw atnym  jakim ś sensie, ponieważ jest ono włączone
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w całościowy plan zbawienia, przedstawia bowiem miłość Bogi-, 
w Chrystusie do ludzi. Stąd ta  wyraźna analogia między Kościo
łem a małżeństwem, którą przeprowadza św. Paweł.

U podstaw jednej i drugiej bowiem jedności znajdziemy tę ' 
samą wolę zbawczą Boga, przejaw iającą się w łasce. Dlatego 
można powiedzieć, że małżeństwo chrześcijańskie jest najm niej
szą społecznością zbawiającą, gdyż posiada ten sam fundam ent, 
na jakim  opiera się jedność między Chrystusem i Kościołem. 
Z tej też racji sobór nazywa rodzinę najmniejszym Kościołem. 
Ona bowiem jest jego najm niejszą cząstką społeczną i stanowi 
ważny element społecznej jedności tego organizmu.

Przez chrzest i bierzmowanie w ierni zostali włączeni do spo
łecznej funkcji kapłaństw a wspóinego, o której jeszcze będzie 
mowa poniżej. Fakt ten  indywidualnie jednak upraw nia wszyst
kich wiernych do aktywnego uczestnictwa w sprawowaniu 
Eucharystii, k tóra równocześnie jest najwartościowszym aktem 
kultu  oddawanego Bogu. W ierni bowiem uczestnicząc w Eucha
rystii, składając Bogu Boską Żertw ę i wraz z nią sami siebie 
Jem u ofiarują (KK 11).

Dzięki więc sakram entom , a szczególnie dzięki Eucharystii, 
podtrzym ywana jest i karm iona ta  wzajemna miłość ludzi do 
Boga, która stanowi równocześnie duszę apostolstwa (KK 33). 
S tąd też każdy z w iernych ma praw o do uczestnictwa w tym  
najwartościowszym akcie socjalnym Kościoła, a żadna Msza św. 
i żadna czynność liturgiczna nie może być czynnością ściśle p ry 
watną. Dlatego też Instrukcja o kulcie eucharystycznym  w nrze 
19 mówi, że na duchowieństwie ciąży obowiązek wspomagania 
i umożliwienia wiernym, przybywającym  na terenie Kościoła lo
kalnego włączenia się do miejscowej wspólnoty eucharystycznej.

4. Obowiązek posłuszeństwa członków Ludu Bożego względem  
kom petentnej w ładzy

Korzystanie z dóbr, jakie Kościół udostępnia swym wiernym  
i ze środków zbawienia nie może się dokonywać w sposób samo
wolny. Dobrowolne bowiem przyjęcie chrztu, włączenie się do 
Kościoła i przejęcie zawartej w nim w iary zawiera w sobie to 
poddanie się władzy hierarchicznej w sprawach, w których ona 
jest kom petentna. Nie dla własnego bowiem pożytku niektórzy 
wierni są ustanowieni nauczycielami i kierow nikam i w Kościele, 
o czym mówi K onstytucja o Kościele w nrze 37, ale dla po-
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ży tku  całego Ludu Bożego, bo każdy zespół naturalny, a tym  
bardziej uporządkowany organizm Ciała Mistycznego, wymaga 
w sobie organizacji, koordynacji upraw nień i wysiłków oraz na
leżnej subordynacji, by zamierzone dobro wspólne mogło być 
osiągnięte. Pełne życie według zasad w iary i ducha kościelnego 
zawiera w sobie pojęcie właściwej Kościołowi uległości i po
słuszeństwa.

Odnosi się to przede wszystkim do spraw  w iary i obyczajów. 
Nie sprzeciwia się też w  żaden sposób ani nie neguje zmysłu 
w iary całego Ludu Bożego, owszem, jak mówi Konstytucja dog
m atyczna o Kościele w nrze 12 — „ten właśnie zmysł wiary 
skłania wiernych do posłuszeństwa h ierarchii” i dalej: „Albo
wiem dzięki owemu zmysłowi w iary wzbudzanemu i podtrzy
m ywanem u przez Ducha Prawdy, Lud Boży pod przewodem 
świętego urzędu nauczycielskiego — za którym  wierni idąc już 
nie ludzkie, lecz prawdziwie Boże przyjm uje słowo — nieza
chwianie trw a przy wierze raz podanej świętym, wnika w nią 
głębiej z pomocą słusznego osądu w sposób pełniejszy stosują 
ją  w życiu” (KK 12).

„Ludzie świeccy, jak  wszyscy w ierni Chrystusowi, winni 
z chrześcijańskim posłuszeństwem stosować się ochoczo do tego, 
co postanowią ich pasterze reprezentujący Chrystusa jako nauczy
ciele i kierownicy w Kościele. Winni tak  czynić idąc w tym 
za przykładem  Chrysusa, który swym posłuszeństwem aż do 
śm ierci otworzył wszystkim ludziom błogosławioną drogę wol
ności synów Bożych” (KK 37).

5. Prawo do ochrony uprawnień i wym iaru sprawiedliwości

Praw o kościelne, jak mówił papież Paw eł VI na Synodzie Bis
kupów, nie tylko ma służyć jako środek do wykonywania autory
tetu , lecz ma stanowić również ochronę elem entarnych zasad 
kościelnych, upraw nień osób fizycznych i m oralnych12. Ochrona 
odnośnych upraw nień należy do zasadniczych funkcji władzy 
i systemu prawnego każdego organizmu. Nie może więc jej 
zabraknąć także i w Kościele. Organizacja bowiem jurysdykcyjna 
winna zaradzić wszelkim partykularnym  potrzebom członków 
Ludu Bożego. Praw o kościelne dlatego w wielu wypadkach broni 
autorytetu  biskupów, aby oni z kolei mogli stanąć w obronie

12 C a p r i l e  G., II Sinodo dei Vescovi, prima assamblea generale 
29 settembre 2 ottobre 1967, Roma 1968 s. 93.
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słusznych upraw nień swoich podw ładnych13. Każdy z w iernych 
ma prawo dochodzenia swoich upraw nień czy to na drodze admi
nistracyjnej czy to ńa drodze ściśle sądowej w spraw ach kościel
nych, nie wyłączając odniesienia się aż do władzy najwyższej 
w Kościele, oczywiście z zachowaniem roztropności. To bowiem 
upraw nienie nie może sprzyjać rozwojowi jednostronnego za
cietrzewienia się w formie pieniactwa.

W Kościele trzeba uznać i otoczyć ochroną wszelkie upraw nie
nia, które są prawdziwe i własne dla każdego podm iotu14. Przy 
obronie uprawnień osobistych należy zawsze zachować równo
wagę z upraw nieniam i innych podmiotów praw nych i autory
tetem  zwierzchników.

III. Uprawnienia i obowiązki członków Ludu Bożego o charakterze
bardziej społecznym

Dekret o apostolstwie świeckim w nrze 3 mówi, że ci którzy 
przejęli chrzest i bierzmowanie, poświęceni są na królewskie 
kapłaństwo. Dzięki tym  sakram entom  stają się Ludem świętym, 
Ludem Bożym. W ierni przez sakram ent bierzmowania, jak  mówi 
K onstytucja o Kościele w nrze 11, jeszcze ściślej wiążą się 
z Kościołem, otrzym ują szczególną moc Ducha Świętego, k tóra 
ich zobowiązuje do czynnej postawy w Kościele, uzdalnia ich 
również do tego, czego wymagać będą od nich następne sakra
m enty np. małżeństwa lub kapłaństwa, a przede wszystkim do 
odpowiedniego uczestnictwa w sprawowaniu Eucharystii św.

1. Uprawnienie i obowiązek uczestniczenia w  realizacji 
m isji Kościoła

Członkowie Ludu Bożego przez uczestnictwo w sobie właści
wej funkcji kapłaństw a Chrystusowego spełniają zależnie od 
położenia swoją część misji kościelnej. Według Ojców i T ra
dycji — mówi Congar 15 — kompetencja wiernych płynąca z ich 
kapłaństwa, nie może być określona jako kompetencja ściśle sa
kram entalna. Według św. Augustyna ofiara Chrystusa i ofiara

13 Tamże s. 93.
14 Tamże s. 89.
13 С o n g a r Y., Jalons pour une théologie du Laicat2, Paris 1954 

s. 177.

8·— Praw o Kanoniczne Nr 1-2/70
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wiernych są włączone w wielką perspektywę biblijną. Rozważa 
on tę  ofiarę nie spękulatyw nie ani ideologicznie, lecz w ramach 
wielkiej historii zbaw ien ia16. Zgodnie z-Pism efn Świętym i T ra
dycją, k tóra przetrw ała do średniowiecza * kapłaństwo wiernych 
po lega, na składaniu Boga ofiary z życia świętego i świadomego 
realizowania nauki Chrystusa, życia apostolskiego i dzieł miło
sierdzia 17. Podobną myśl podejm uje Konstytucja dogmatyczna
0 Kościele w nrze 10, która mówi — członkowie Ludu Bożego 
m ają upraw nienie i obowiązek składanih Bogu ofiary duchowej 
przez właściwe chrześcijaninowi uczynki i głoszenie mocy Tego, 
k tóry  wezwał ich z ciemności do światła, W tym  mieści się ofiara 
znoszenia trudów  życia i cierpień, które ono ze sobą niesie.

• 2, Uprawnienie i obowiązek uczestniczenia w ofierze 
Eucharystycznej

Zgodnie z nauką Konstytucji o Kościele w ierni przez chrzest
1 bierzmowanie przeznaczeni są do uczestnictwa w kulcie religii, 
k tóre się dokonuje w społecznościach Kościołów lokalnych (por. 
KK 11). Punktem  szczytowym ku ltu  społecznego jest Euchary
stia. Stanowi ona równocześnie zasadniczy punkt styczny kapłań
stw a wiernych i posługiwania kapłaństw a urzędowego. Sobór 
W atykański II bardzo podkreśla uzupełnienie się tych dwóch 
funkcji kapłańskich. Liczne bowiem funkcje kapłaństw a Chry
stusowego są komunikowane nie tylko członkom kapłaństwa 
urzędowego, lecz także członkom kapłaństw a w spólnego18.

Kapłaństwo jednak urzędowe i kapłaństwo wspólne wiernych 
różnią się między sobą istotnie, a nie tylko stopniem. Mimo to 
są wzajem nie podporządkowane; jedno i drugie bowiem we 
właściwy sobie sposób uczestniczy w jednym  kapłaństwie Chry
stusowym (KK 10 i 34). W udziale wiernych w liturgicznym 
kulcie eucharystycznym, oddawanym Bogu, łączy się współdzia
łanie kapłaństwa urzędowego z funkcją kapłaństwa wspólnego. 
Rozmaite te elem enty zespolone są w jedną i pełną akcję Ofiary 
Eucharystycznej. W oparciu bowiem o upraw nienia płynące 
z bierzmowania, członkowie Ludu Bożego m a j ą  p r a w o  n a 
l e ż e ć  d o  l o k a l n e j  w s p ó l n o t y  k u l t u ,  który bez udzia-

16 Tamże s. 166.
17 Tamże s. 177, 179.
“ D e S m e d t  E. J., Le sacerdoce des Fidèles. W: L’Eglise de 

Vatican II, dz. с. (рог. przyp. 4) t. II s. 421.
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łu  w iernych nie da się pomyśleć w pełnym  sensie. Wszyscy w ier
ni bowiem powołani są do aktywnego uczestnictwa w tej ofierze, 
a zatem m ają do tego prawo i obowiązek. W danym  wypadku 
upraw nienia od obowiązku nie da się oddzielić. Szczególnie 
aktualne jest to w dzień Pański — w niedzielę, gdy obowiązek 
uczestniczenia w Eucharystii, we Mszy św., łączy się z obowiąz
kiem oddawania kultu  Bogu. . -

A ktyw ne uczestnictwo wiernych w liturgii jest jedną z. za
sadniczych idei K onstytucji o Liturgii. Podkreśla je równjeżc, 
Dekret o apostolstwie świeckich w nrze 10. * r -

Wspólne tw orzenie społeczności eucharystycznej rozwija.-ducha 
jedności Kościoła lokalnego i ogólnego. Przez ku lt bowieB%.ijĘ^oŚh> 
cioła lokalnego pow staje i aktualizuje się obecność Chrystusa, 
wśród wiernych, a przez’ nią i jedność wiernych między sobą.. 
O ile zew nętrzno-praw ny podział adm inistracyjny na Kościoły 
lokalne tylko częściowo tę  jedność wyraża, o tyle w kulcie eucha
rystycznym  aktualizuje się najintym niejsze zjednoczenie w ier
nych z Chrystusem, a przez Chrystusa i między nimi. Dla po
żytku wiernych, po spełnieniu czynności ofiarnych, przechowuje 
się Najświętsze Postąpię, jak mówi Instrukcja o kulcie eucha
rystycznym w nrze. 49: 1° przede wszystkim dla W iatyku, ażeby 
w ierni, którzy by się w międzyczasie znaleźli w  niebezpieczeń
stw ie śmierci, mieli zapewniony W iatyk; 2° ażeby udostępnić 
wiernym, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. możliwość 
przystąpienia do Komunii św. również poza Mszą św., wreszcie 
3° ażeby w ierni mogli adorować Chrystusa obecnego w Najśw. 
Sakramencie.

3. Uprawnienie przynależności obrządkowej

Gdy mowa o uczestnictwie w lokalnej wspólnocie euchary
stycznej, sposobie odprawiania liturgii i języku w niej używa
nym, należy wspomnieć również o u p r a w n i e n i u  w i e r n y c h  
p r z y n a l e ż n o ś c i  d o  o d n o ś n e g o  o b r z ą d k u  i o ewen
tualnym  upraw nieniu przejścia żony na obrządek męża w mał
żeństwach międzyobrządkowych.

4. Uprawnienie i obowiązek głoszenia słowa Bożego

Jak  mówi Konstytucja o Kościele w nrze 35 — „Chrystus 
chciał, by Jego funkcja prorocka nie tylko była wypełniana przez
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hierarchię, która naucza w Jego im ieniu i Jego władzą, ale także 
przez wszystkich członków Ludu Bożego, których po to ustanowił 
świadkami oraz wyposażył ich w zmysł w iary i łaskę swoją (...) 
aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym rodzinnym 
i społecznym” (por. KK 35). D ekret soborowy o apostolstwie 
świeckich wspomina, że przez chrzest włączeni są w ierni do 
Ciała Mistycznego, a przez bierzmowanie przeznaczeni (deputan
tur) do apostolstwa przez samego Boga (por. DA 3). Czyli innymi 
słowy można powiedzieć, że powołanie chrześcijańskie z natury  
swojej jest apostolskie. Przez chrzest i bierzmowanie w ierni 
stają  się zdolni do uczestnictwa w działalności pastoralnej. Każ
dy według swych zdolności uczestniczy w funkcji prorockiej 
Chrystusa. Uprawnienie i zobowiązanie do apostolstwa otrzym ują 
w ierni w łączności z Chrystusem (DA 3). Soborowe słowo „de
p u tan tu r” — przeznaczeni — zawiera w sobie element zobowią
zania. W ten sposób m ają wszyscy nałożony obowiązek we właści
wym sobie zakresie współpracowania, ażeby Ewangelia zbawienia 
była przez wszystkich przyjęta. Przez to uczestnictwo w misji 
głoszenia Praw dy zbawczej dopełniają oni funkcję kapłaństwa 
wspólnego.

Wypełnienie tej m isji zleconej przez Chrystusa i Kościół doko
nywać się może w podwójny sposób. Jeden, który jest właściwy 
wszystkim członkom Ludu Bożego przez codzienne świadectwo 
wyznawania swej w iary przynajm niej postawą i sposobem ży
cia; drugi przez głoszenie Dobrej Nowiny. Ten ostatni obowiązek 
głoszenia Ewangelii zasadniczo i wprost zlecony jest Apostołom 
oraz ich następcom na wszystkich stopniach kapłaństw a urzędo
wego, lecz bynajm niej inni spośród członków Ludu Bożego nie' 
są od tej funkcji wykluczeni. Przeciwnie, ich współudział jest 
jak najbardziej pożądany i potrzebny.

Pierwszy rodzaj ewangelizowania czyli dawania świadectwa 
Chrystusowi jest właściwym i pierwszym obowiązkiem każdego 
członka Ludu Bożego.' Jasne, precyzyjne zdanie sobie sprawy 
z tego, co jest pierwszym i zasadniczym obowiązkiem wszystkich 
wiernych, a co jest zasadniczym obowiązkiem hierarchii, ustrzeże 
od jakichkolwiek nieporozumień oraz głoszenia fałszywych teorii. 
Zacieranie bowiem różnic między jednym  a drugim  zadaniem 
nie sprzyja bynajm niej harm onijnej w spółpracy19.

Każdy z wiernych bowiem przez chrzest i bierzmowanie otrzy

i9 przykładem zacierania tych różnic jest artykuł T e r  R e e g e n
O., Les droit des laic, Concilium nr 38 — (1968) np. s. 22.
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mał od Chrystusa obowiązek szerzenia w iary przez wyznawanie 
jej przed ludźmi swoim postępowaniem, całym życiem m oralnie 
uporządkowanym  i przez czynne wpływanie na wprowadzenie 
w życie, zasad Chrystusowej Ewangelii. Mówi o tym  Konstytucja 
dogmatyczna o Kościele w nrze 33 — Wszyscy w ierni jako człon
kowie Ludu Bożego ze wszystkich swoich sił, jakie otrzymali 
z dobrodziejstwa Stworzyciela i z łaski Odkupiciela, m ają się 
przyczyniać do w zrastania Kościoła i jego ustawicznego uświę
cania... „Powołani są oni szczególnie do tego, aby czynić obec
nym i uaktyw niać Kościół w takich miejscach, w takich okolicz
nościach, gdzie· jedynie przy ich pomocy stać się on może solą 
ziemi. Tak oto każdy z nich na mocy daru, który otrzymał, staje 
się świadkiem a zarazem żywym narzędziem posłannictwa Koś
cioła według m iary daru  Chrystusowego” (por. KK 33). W ten 
sposób w ierni aktualizują swoje kapłaństwo wspólne i stają się 
do pewnego stopnia pasterzami. Do w ykonyw ani^ tego rodzaju 
apostolstwa powszechnego nie potrzeba specjalnej m isji ze strony 
hierarchii, albowiem wszyscy upoważnieni i zobowiązani są do 
tego na mocy sakram entu chrztu oraz bierzmowania.

Oprócz tego apostolatu — jak mówi K onstytucja „Lumen gen
tium ” w nrze 33 — który  jest zadaniem wszystkich w ogóle 
chrześcijan, ludzie- świeccy mogą być także powoływani w różny 
sposób do bardziej bezpośredniej współpracy z apostolatem hie
rarchii na wzór owych mężów i niewiast, którzy pomagali Paw 
łowi w głoszeniu Ewangelii wielce się trudząc w Panu (KK 33). 
Chociaż bowiem ta  misja bezpośredniego głoszenia słowa Bo
żego jest zlecona duchownym, to jednak wszyscy w ierni mogą 
wypełniać tę  bezpośrednią misję ewangelizowania jako pomoc
nicy biskupa i kapłanów. Uczestnictwo wiernych bowiem w prze
powiadaniu słowa Bożego jest bardzo pożądane i konieczne, jak to 
mówi D ekret o apostolstwie świeckich w nrze 10.

Słowa soboru, że wierni mogą być powoływani „vocari possunt”, 
a hierarchii wolno ich dobierać „ab hierarchia assum antur”, są 
nie tylko życzeniem, lecz do pewnego stopnia zobowiązaniem dla 
tych, którzy są w stanie to uczynić. Wynika to bezpośrednio ze 
sformułowań zawartych w nrze 30 i 37 Konstytucji „Lumen gen
tium ”. W prawdzie wszelka tego rodzaju praca w oficjalnym 
nauczaniu Kościoła jest określona przez sobór jako pomoc, wy
maga zlecenia — m isji kanonicznej, jednakże niew ątpliw ie wszy
scy, którzy są zdatni do tego i chcieliby w ten  sposób Kościo
łowi służyć, otrzym ają ją i zostaną włączeni do zespołów oficjal
nych nauczycieli jako godni współpracownicy w rozszerzaniu
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Ewangelii. Kan. 1333 mówi o pomocy wiernych w katechizacji. 
Pomoc ta  staje się tym  bardziej aktualną ' obecnie, gdy wzrasta 
świadomość współodpowiedzialności źa kontynuowanie dzieła zba
wienia. Tą potrzeba współdziałania w apostolstwie bezpośrednim 
jest konieczna i pilna przede wszystkim tam, gdzie odczuwa się 
brak kapłanów, względnie gdzie oni dotrzeć nie mogą.

5. Uprawnienie do kierownictwa i pomocy w pracach apostolskich

Chociaż każdy w ierny na podstawie swego powołania apostol
skiego powinien się starać o poznanie i właściwe zgłębienie swo
jej znajomości depozytu Objawienia zgodnie z nrem  35 K onsty
tucji dogmatycznej o Kościele, to jednak ci, którzy dobrowolnie 
chcą w. większej mierze poświęcić się apostolstwu i przyjść 
z pomocą duchownym, m a j ą  u p r a w n i e n i e  d o  s p e c j a l 
n e j  f o r m ą c j i .  Mówi o tym  n r 28 Dekretu o apostolstwie 
świeckich: „Apostolstwo, może być w pełni skuteczne jedynie pod 
w arunkiem  wielostronnego i pełnego przygotowania. Takiego 
przygotowania domaga się nie tylko potrzeba stałego duchownego 
i doktrynalnego postępu człowieka świeckiego, ale także prze
różne okoliczności spraw, osób i zajęć, do których dostosować 
się musi jego działalność. Przygotowanie do apostolstwa winno 
się opierać na tych podstawach, które obecnie Sobór święty już 
na innych miejscach określił i wyjaśnił. Oprócz zwyczajnej for
macji wspólnej ogółowi chrześcijan liczne formy apostolatu w y
m agają także przygotowania specjalnego i szczególnego ze wzglę
du na różność osób i warunków ” (DA 28).

Dlatego też wierny, k tóry  spełnia wyżej wspomniane zadania 
głoszenia Ewangelii, ma praw o być wspomagany i kierowany 
przez tych, którzy dzięki swojemu stanowisku otrzym ali większe 
przygotowanie ze strony Kościoła. Pow inni mu oni pomóc w przy
gotowaniu nie tylko teoretycznym, ale także dzielić się doświad
czeniem pastoralnym , ażeby mógł owocniej pracować i dzięki 
w łasnemu również rozeznaniu dostosować się w swojej pracy 
do obecnych czasów. Nie jest bowiem często możliwe przy peł
nieniu codziennych obowiązków, by każdy w ierny mógł sam "uzys
kać dojrzałą formację. Ponadto m ają duchowni tym  w iernym  
dostarczyć pomocy duchowych, popierać ich inicjatywy, zachę
cać do tej pracy i pomagać we włączeniu się w ogólną działal
ność kościelhą, czuwając jednocześnie nad zgodnością przeka
zywanej nauki z depozytem Objawienia. Duchowni bowiem 
przeszli przez długą form ację w seminariach, członkowie spo
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łeczności zobowiązujący się"do praktykow ania rad  ewangeliczńych 
otrzym ują również odnośną' formację w nowicjatach i później
szym przygotowaniu, w przeciwieństwie do katolików świec
kich, którzy pozostawieni są własnym  siłom. Jeżeli oni okazują 
chęć współpracy, należy się im pomoc. Trzeba pomyśleć o ich 
form acji katechetycznej czy też innej, dostosowanej do zadań. 
Prócz tego jeszcze koniecznym jest zorganizowanie czytelnictwa, 
ćwiczeń duchownych na odpowiednim poziomie itp. Dla w ier
nych pracujących w apostolstwie powinno się organizować kon
gresy, zjazdy, sesje naukowe lub konferencje itp. lub też po
pierać ich własną inicjatyw ę w tym  względzie (por. DA 32).

6. Uprawnienie do studiów .dyscyplin kościelnych

Ażeby w ierni tym  lepiej mogli spełnić swoje zadanie, powinni 
mieć możność studiowania dyscyplin kościelnych, które dotych
czas niejednokrotnie były zarezerwowane dla duchowieństwa. 
Wspomina o tym  Dekret o apostolstwie świeckich w nrze 29: 
„Oprócz przygotowania duchowego potrzebne jest gruntow ne 
przygotowanie doktrynalne mianowicie z zakresu teologii i filo
zofii zależnie od różnicy wieku, w arunków  ich życia i zdolności. 
Idąc po tej myśli Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim 
w nrze 10 mówi: „W uniwersytetach katolickich, w których nie 
ma fakulte tu  teologicznego, powinien być insty tut lub katedra 
teologii, gdzie w stosowny sposób prowadzono by wykłady także 
dla studentów  świeckich” (DWCH 10), zaraz też w nrze 11 do
daje: „Kościół bardzo wiele oczekuje od skutecznej działalności 
fakultetów  teologicznych. Im bowiem powierza bardzo odpowie
dzialne zadanie przygotowania swych wychowanków nie tylko do 
posługi kapłańskiej, lecz nade wszystko czy to do uczenia w za
kładach wyższych studiów kościelnych czy też do samodzielnego 
rozwijania nauk, czy do podjęcia bardziej uciążliwych zadań 
apostolatu intelektualnego. Jest również zadaniem tych fakulte
tów badać dokładnie różne dziedziny nauk teologicznych i to 
tak, żeby możńa było Osiągnąć coraz to głębsze zrozumienie Obja
wienia, aby pełniej ujawniło się dziedzictwo mądrości chrześci
jańskiej przekazane przez przodków, aby rozwijał się dialog 
z braćm i odłączonymi, z niechrześcijanam i oraz aby można 
było rozwiązywać problem y powstałe skutkiem  postępu nauk 
(DWCH 11).

Takie postanowienie soborowe jest zgodne z dawną tradycją 
kościelną. W pierwszych bowiem wiekach näuki teologiczne by
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najm niej nie były domeną wyłącznie zarezerwowaną dla du
chownych. Początkowo wielu było ludzi świeckich, którzy odzna
czali się w ybitną znajomością nauk teologicznych tak, że cieszyli 
się takim  samym autorytetem  co Ojcowie Kościoła. Np. ludźmi 
świeckimi byli w II wieku: św. Justyn, Quadratus, Arystydes, 
Aryston de Pełli, A tenagaras z Aten i Minucjusz Feliks. W trze
cim w ieku Orygenes, jako człowiek świecki, prowadził w inte
lektualnym  centrum  Aleksandrii szkołę katechetyczną i zaczął 
swoje dzieło teologiczne „De principiis”. Nie ma naw et pewności 
czy Klemes A leksandryjski i Tertulian byli kapłanami. W IV w. 
Arnobiusz, Laktancjusz, Firmicus, M aternus, W iktoryn A frykań-' 
czyk, w V w. Prosper z A quitanii był największym kom entatorem  
dzieła św. Augustyna o łasce. Jego nauka tryum fowała na syno
dzie w Orange, a także w późniejszym Kościele zachodnim. W IV 
i V w. w ielu Ojców jeszcze jako świeccy zaczynali swe dzieła 
teologiczne. Spośród nich w arto wymienić: Bazylego, Grzegorza 
z Nazjanzu, Hieronima, Paulina z Noli, Augustyna. W VI wieku 
nie można pominąć Boecjusza i Kasjodora 20.

Jeśli chodzi o wybitnych znawców praw a kanonicznego i filo
zofii nie trzeba tu ta j ich wymieniać, albowiem na przestrzeni 
wszystkich wieków historii Kościoła łącznie z okresem nam  
współczesnym znamy wielu wybitnych naukowców z tych dzie
dzin nauk kościelnych.

Sobór W atykański II zwraca także uwagę zarówno w Dekrecie 
o Kościołach Wschodnich jak i w Dekrecie o ekumeniźmie na 
dorobek duchowy i naukowy dyscyplin kościelnych Kościołów 
Wschodnich odłączonych. Wiadomą jest bowiem rzeczą, że tam  
do dnia dzisiejszego w tych dziedziniach nauki wielu ludzi świec
kich odgrywa bardzo wielką rolę.

Ponadto obecnie jesteśm y świadkami poruszania całego sze
regu problemów z dziedzin nauk kościelnych na wielu zebraniach, 
kongresach i rozmaitych dyskusjach. Nie trudno więc zrozumieć, 
jak  bardzo potrzebną jest dzisiaj rzeczą, ażeby w zrastała wśród 
ludzi świeckich ilość tych, którzy m ają odpowiednie przygotowa
nie naukowe i w  sposób kom petentny um ieją zabierać głos w tych 
sprawach. Tym więc spośród wiernych, którzy m ają chęć i możli
wości, przysługuje prawo zdobycia odpowiedniego przygotowania 
intelektualnego, ażeby i na tym  polu mogli rozwijać swą dzia
łalność.

20 C a r r o u g e s  M., Le Laicat: mythe et realité, Paris 1964 s. 128.
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Konstytucja „Lumen gentium ” w nrze 13 mówiąc o więzach 
wzajemnych, jakie panują między poszczególnymi członkami Lu
du Bożego i wspólnotami rozwijającymi się w tym  ludzie, zwraca 
uwagę na wspólne przynoszenie właściwych sobie darów zarówno 
poszczególnym członkom społeczności wiernych, czy ich gru
pom, jak i całemu Kościołowi, dzięki czemu tak  części jak i .c a 
łość doznają wzrostu dążąc do pełni w jedności... albowiem człon
kowie Ludu Bożego powołani są do wzajemnego udzielania sobie· 
dóbr. Również do poszczególnych Kościołów odnoszą się słowa 
Apostoła „Jak każdy otrzymał łaskę tak  niech usługuje jeden 
drugiem u na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej”· 
(1 P  4, 10 KK 13).

W yrażenia oznaczającego różnego rodzaju współpracę i współ
działanie jak „cooperatio”, „participatio”, „cołlaboratio” itp. 
często są użyte w Dekretach soborowych. Wszyscy członkowie 
Ludu Bożego m ają realizować swe dzieło nie tylko w sposób 
indywidualny, ale współ z innymi, kolektywie, w ytwarzając 
atm osferę życia zgodną z Ewangelią, będąc otw artym i na po
trzeby i na pracę współbraci.

S tąd też wszyscy w ierni, którzy spełniają sobie właściwe obo
wiązki, podejm ują się właściwych dla swojego stanowiska dzieł 
apostolskich, m ają prawo i powinni się spodziewać pomocy za
równo ze strony duchowieństwa jak i ze strony osób .zakonnych 
oraz innych współbraci swoich. Form y tej współpracy mogą być 
najróżnorodniejsze, a także posiadać rozmaitą wartość. Sobór 
oczekuje, że współpraca ta będzie się rozwijać nie tylko między 
poszczególnymi jednostkami, lecz także między pomniejszymi orga
nizmami, które działają w społeczności Ludu Bożego.

Współpracować na tym  samym polu czy terenie, w m iarę możli
wości powinni między sobą w ierni w ram ach organizmu parafii, 
diecezji, czy też w zakresie ogólno-kościelnym. Współpraca ta  może 
dotyczyć wzajemnego dokonywania dzieł apostolskich, czy dzia
łalności miłosierdzia, czy też urabiania się duchowego i przygoto
w ania do tym  lepszej realizacji m isji wspólnie dokonywanej.

W ierni nie powinni ograniczać się do kontaktów  między sobą 
i ze społecznościami zorganizowanymi wśród innych członków Lu
du Bożego. Muszą mieć oczy otw arte na swój kontakt z braćmi 
odłączonymi i braćmi, którzy jeszcze nie wierzą, zwrócić uwagę 
na ich potrzeby, ażeby przez wzajemną współpracę naw et na polu 
często obojętnym wypracowywać wzajemne kontakty życzliwości.

7. Uprawnienie do współpracy w  wielu dziedzinach
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8. Uprawienie życia zorganizowanego

Rozważane przed chwilą rozmaite form y współpracy już same 
z siebie nasuw ają myśli o życiu zorganizowanym. Podobnie jak 
w naturalnych, zwyczajnych społecznościach ludzkich jest dozwo
lone życie zorganizowane, tym  bardziej istnieje jego potrzeba, 
a naw et konieczność w społeczności kościelnej. Dekret o apostol
stwie świeckich w nrze 18 mówi, że apostolstwo zespołowe po
siada ogromną doniosłość i dlatego praca apostolska czy to w spo
łecznościach kościelnych, czy to w różnych ośrodkach, wymaga 
często wspólnego działania. Z tego też powodu w tymże samym 
numerze, jak również w następnym, sobór zachęca do podejmo
wania inicjatyw y i pracy w rozmaitych stowarzyszeniach. W ierni 
bowiem — zachowując należyty stosunek do władz kościelnych — 
m ają prawo zakładać stowarzyszenia, kierować nimi i wstępować 
do już istniejących (DA 19).

Biskupi i duszpasterze winni zostawiać dość daleko posuniętą 
swobodę działania w tej dziedzinie, o ile to nie koliduje z inny
mi, ważniejszymi zadaniam i i obowiązkami. I tu  należy stosować 
także zasadę pomocniczości. Ponadto w ierni m ają prawo i obo
wiązek współpracować również z organizacjami, które popierają 
jedność rodziny ludzkiej (DA 27).

9. Uprawnienie i obowiązek działalności charytatyw nej

Chrystus Pan chciał, ażeby dzieła miłosierdzia były znakami 
jego mesjańskiego posłannictwa. Opiera się ono na największym 
przykazaniu tj. miłości Boga i bliźniego, jak siebie samego. To 
zaś przykazanie, zgodnie z nrem  8 Dekretu o apostolstwie świec
kich, uczynił Chrystus swoim własnym i wzbogacił je nowym 
znaczeniem utożsamiając się z braćmi, pragnął stać się razem 
z nimi przedmiotem ich miłości mówiąc: coście uczynili jedne
mu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (DA 8).

W dalszym ciągu wspomnianego dekretu  jest- mowa o tym, 
że tego rodzaju czynności i dzieła stały się bardziej naglące i po
wszechne, ponieważ wskutek usprawnienia środków kom unikacji 
odległość między ludźmi została w pewnej mierze przezwycię
żona, a mieszkańcy całego św iata stali się niejako członkami 
jednej rodziny, działalność charytatyw na może i powinna ogar
nąć swym zasięgiem wszystkie potrzeby wszystkich bez w yjątku 
ludzi, którym  brak  pokarm u, napoju i ubrania, mieszkania, le
karstw , pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego
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człowieka. Gdziekolwiek znajdują się ludzie nękani chorobami 
i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam  miłość 
chrześcijańska w inna ich szukać i znajdywać, troskliw ie pocieszać 
i wspierać. Obowiązek ten  ciąży przede wszystkim na zamożnych 
jednostkach i narodach.

By tego rodzaju praktyka miłości istniała i objawiała się w spo
sób nieposzlakowany, trzeba widzieć w bliźnim obraz Boga weplle 
którego został stworzony oraz Chrystusa Pana. Jem u bowiem 
rzeczywiście ofiaruje się to, cokolwiek dajem y potrzebującemu. 
Z wielkim taktem  należy traktow ać wolność i godność osoby 
otrzym ującej wsparcie. Nie powinno się kalać czystości intencji 
jakim kolw iek szukaniem własnej korzyści czy chęcią panowa
nia. N ajpierw  trzeba zadośćuczynić wymaganiom spraw iedli
wości. Nie można więc ofiarować jako darów miłości tego, co 
należy się z ty tu łu  sprawiedliwości. Trzeba też przede wszystkim 
usuwać przyczyny zła; a . nie tylko jego skutki. Należy tak  zor
ganizować pomoc, by otrzym ujący ją  wyzwalali się powoli od 
obcej zależności i staw ali się sam owystarczalni (DA 8).

Tak więc stale aktualna jest zachęta Apostoła — niech każdy 
pracuje rękam i swymi, by m iał skąd dać potrzebującemu. W praw
dzie działalność charytatyw na dokonywana jest zarówno in
dyw idualnie jak i zbiorowo, zaleca się jednak by ona była do
konywana w sposób zorganizowany i metodyczny. W : ten  sposób 
skuteczniej zaradzi się lokalnym  potrzebom. Ze strony hierarchii 
nie tylko powinna istnieć pomoc i zachęta w tego rodzaju dzie
łach, ale aktyw na współpraca, albowiem jest to kontynuacja 
dzieła Chrystusowego.

W spomniany wyżej Dekret soborowy w nrze 8 w dalszym 
ciągu tak  mówi: „Niech więc świeccy wielce cenią i w  m iarę 
sił w spierają dzieła miłosierdzia oraz przedsięwzięcia pomocy 
społecznej czy to pryw atne czy publiczne, a także m iędzynaro
dowe, które niosą skuteczną pomoc jednostkom i narodom znaj
dującym  się w potrzebie, współpracując na tym  polu ze wszyst
kimi ludźmi dobrej woli” (DA 8).

IV. Uprawnienia i obowiązki w łaściwe laikatowi

1. Uprawnienia i obowiązki związane z życiem  rodzinnym

Powołanie do zadań małżeńskich jest specyficzne dla laikatu. 
Wiążą się z tym  zarówno liczne obowiązki, jak  i uprawnienia. 
K onstytucja duszpasterska o Kościele w nrze 18 tak  się wyraża
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0 życiu rodzinnym: „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeń
skiej ustanowiona przez Stwórcę i unorm owana Jego praw am i 
zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwo
łalną, osobistą zgodę. W ten  sposób aktem  osobowym, przez k tóry  
małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjm ują, powstaje 
z woli Bożej instytucja trw ała także wobec społeczeństwa. Ten 
święty związek ze względu na dobro tak  małżonków i potomstwa 
jak  i społeczeństwa nie jest uzależniony od ludzkiego sądu. Sam 
bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa obdarzonego różnymi do
bram i i celami. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla trw ania 
rodzaju ludzkiego, dla rozwoju osobowego i wiecznego losu 
wszystkich członków rodziny, dla godności, stałości, pokoju i po
myślności samej rodziny oraz całego społeczeństwa ludzkiego. 
Z samej zaś natu ry  swojej instytucja małżeństwa oraz miłość 
małżeńska nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, 
co stanowi jej jakoby szczytowe uwieńczenie” (KDK 48). U pod
staw  jedności małżeńskiej, podobnie jak u podstaw Kościoła, jest 
ta  sama wola zbawcza Boga i dlatego łączność małżonków chrze
ścijańskich jest tak  podobna do łączności Chrystusa z Kościołem.

Ponieważ obowiązki małżeńskie są wielkie i doniosłe zarów
no dla małżonków· samych jak  i dla Kościoła i społeczeństwa, 
dlatego małżonkowie nie tylko sami powinni się przygotować 
odpowiednio do tego ważnego aktu, lecz także m a j ą  p r a w o  
o t r z y m a ć  z e  s t r o n y  K o ś c i o ł a ,  czyli ze strony ducho
wieństwa i ze strony najbliższych im członków Ludu Bożego, 
o d p o w i e d n i e  p r z y g o t o w a n i e  p r z e d m a ł ż e ń s k i e .

Ponieważ dzięki łasce sakram entalnej m ają współpracować 
przy wypełnieniu wzajemnych obowiązków, życie małżeńskie staje  
się naturalnym  środowiskiem, w którym  oni osiągają własną do
skonałość i świętość.’ Dlatego m ają prawo wzajemnie jedno od 
drugiego oczekiwać odpowiedniego współdziałania, które by im  
pomagało w osiągnięciu doskonałości i świętości właściwej dla 
małżonków katolickich (por. KD 48). Dzięki tej wzajemnej współ
pracy związek małżeński przemienia się w najm niejszą komórkę 
społeczną Kościoła, czyli najm niejszą społeczność nadprzyrodzoną
1 tym  sposobem stw arza norm alne w arunki dla rozwinięcia oso
bowości religijnej i ludzkiej. Dlatego słusznie nazywa sobór ro
dzinę najm niejszym  Kościołem.

Ponieważ małżonkowie wspólnie tworzą jedność społeczną, pö- 
w inni współpracować z łaską, ażeby nie tylko indywidualnie da
wali świadectwo Chrystusowi, ale także zespołowo jako naj
mniejszy Kościół. Dlatego rodzina jest szkołą pełnego człowie
czeństwa, odpowiedzialnego działania, stanowi także natura lny
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fundam ent społeczności kościelnej i naturalnej. W wypełnieniu 
tego zadania społecznego nie jest odosobniona, ale ma prawo 
żądać pomocy, o której już była wyżej mowa, zarówno dla 
uzyskania pełniejszej form acji osobistej odnośnie do czekających 
ją  zadań, zwłaszcza zaś, gdy chodzi o odpowiedzialne wychowa
nie potomstwa.

Uprawnienia rodzicielskie w tej najm niejszej społeczności koś
cielnej wywodzą się z podłoża naturalnego wspartego faktem  
sakram entalnym . Z sakram entu małżeństwa płynie pierwszy obo
w iązek głoszenia dzieciom praw dy o Bogu. Jest to nie tylko 
pierwszy, ale i w łasny obowiązek. Inni mogą tę  funkcję wypeł
niać jedynie w zależności i z upoważnienia rodziców. Konsty
tucja dogmatyczna o Kościele w nrze 11 mówi, że: „W tym  do
m owym  niejako Kościele rodzice przy pomocy słowa i przykładu 
w inni być dla dzieci swoich pierwszym i zw iastunam i w iary i pie
lęgnować właściwe każdemu z nich powołanie ze szczególną zaś 
“troskliwością powołanie duchowne” (KK 11), a Dekret o apostol
stw ie świeckich w nrze 11 uzupełnia to stw ierdzenie słowami: 
„Chrześcijańscy małżonkowie są wzajemnie dla siebie i dla 
swoich dzieci i innych domowników współpracownikami łaski 
i  świadkami wiary. Oni są dla swych dzieci pierwszymi głosicie
lam i w iary i wychowawcami. Słowem i przykładem  przyspasa- 
biają je do życia chrześcijańskiego i apostolskiego, roztropnie 
służą im pomocą w wyborze drogi życiowej, a odkryte u nich 
w  danym  w ypadku powołanie do służby Bożej pielęgnują z w iel
ką troskliwością” (DA 11). A zatem małżonkowie m ają prawo 
i obowiązek nie tylko pomóc swoim dzieciom w rozeznaniu po
wołania oraz przygotowaniu ich do właściwych dla członków 
Ludu Bożego zadań apostolstwa, ale także i w realizacji tego 
powołania. Nie wystarczy im zatem starać się o środki do życia, 
mieszkania, wychowania i zabezpieczenia bytu  społecznego, lecz 
ponadto posiadają oni p r a w o  i o b o w i ą z e k  o b r o n y  p r a w  
r o d z i n y  oraz jej autonomii i stanowiska społecznego. Mówi
0 tym  Dekret o apostolstwie świeckich w nrze 11: „Zawsze było 
obowiązkiem małżonków, a dziś stanowi najważniejszą część ich 
apostolstwa: ukazywać i potwierdzać swoim życiem nierozerw al
ność i świętość węzła małżeńskiego; mocno podkreślać prawo
1 obowiązek rodziców i opiekunów do chrześcijańskiego wycho
wania· dzieci; bronić godności i należnej autonomii rodziny. Niech 
więc sami rodzice i wszyscy w ierni współdziałają z ludźmi dobrej 
woli by w prawodawstwie cywilnym zabezpieczono bezwzględną 
nietykalność tych praw ; rządząc społeczeństwem winno się brać 
pod uwagę potrzeby rodzinne, dotyczące mieszkania, wychowa-
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nia dzieci, w arunków  pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków; 
w kierow aniu procesem m igracji należy bezwzględnie zabezpie
czyć wspólnotę życia rodzinnego” (DA 11).

W dalszym ciągu Dekret o apostolstwie świeckich przypomina 
myśli zaw arte w Konstytucji o Kościele, że rodzina jest niejako 
domowym sanktuarium  Kościoła, gdzie funkcja ojca i m atki 
nabiera szczególnych cech kapłańskiego powołania.

Rodzina prócz życia religijnego wewnątrz-rodzinnego włącza 
' się w  kult liturgiczny lokalnej społeczności kościelnej. Stanowi 
ona nie tylko pole apostolskiej pracy, ale i jej podmiot działa
jący zespołowo i podejm ujący typowe zadania apostolstwa rodzin
nego. Wspomina o tym  Dekret o apostolstwie świeckich ,w tym  
samym nrze 11: „Pośród różnych rodzajów apostolstwa rodzin
nego zasługują na wyszczególnienie następujące: adoptowanie
opuszczonych dzieci, gościnne przyjm owanie przybyszów, pomoc 
w prowadzeniu szkół, służenie radą i pomocą m aterialną młodzie
ży, pomaganie narzeczonym, by lepiej przysposobili się do m ał
żeństwa, udział w katechizacji, wspieranie małżonków i rodzin 
przeżywających trudności m aterialne, zapewnienie starcom nie 
tylko niezbędnych środków do życia, ale także słusznego udziału 
w owocach postępu gospodarczego...

Dla łatwiejszego osiągnięcia celów apostolstwa może okazać się 
rzeczą odpowiednią, aby rodziny zespalały się w jakieś związki” 
(DA 11), ażeby mogły, jak to mówi Konstytucja duszpasterska
0 Kościele w świecie współczesnym, dzielić się swym bogactwem 
duchowym z innymi rodzinami (por. KDK 48).

Dlatego też w przyjm owaniu rozmaitych zadań i obowiązków 
pozarodzinnych należy je odpowiednio wartościować tak, ażeby 
zajęci3 drugorzędne nie przeszkadzały pierwszorzędnym; w ypły
wającym  z życia rodzinnego. Zajęcia zawodowe i społeczno-koś- 
cielne nie mogą też przeszkadzać obowiązkom podstawowym matki
1 żony, ojca i męża 21. Wartościowanie tych zajęć nie jest łatwe, 
lecz konieczne, ażeby w sposób godny i pełny wypełnić swoje 
apostolstwo rodzinne. Rodzina chrześcijańska bowiem wśród 
współczesnych trudności, żyjąc według Ewangelii, daje wspaniałe 
świadectwo Chrystusowi. W ypełniając swoje obowiązki domowe 
m atki i żony, ojca i męża, łączą wartości naturalne i nadprzy
rodzone korzystając ze wszystkich pomocy i środków, jakie daje 
do ich dyspozycji Kościół zarówno ze strony duchowieństwa jak 
i innych członków Ludu Bożego.

21 Schemata constitutionum... s. 136.
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2. Uprawnienia i obowiązki związane ze zróżnicowaną sytuacją
zawodową  '

Każdy ze świeckich m a  p r a w o  zgodnie z upraw nieniem  n a
turalnym , a tym  bardziej w Kościele, d o k o n a ć  w y b o r u  
z a w o d u ,  który mu odpowiada. Zakres tych możliwości jest bar
dzo wielki. Wszyscy jednak świeccy, o ile chcą być pełnowartoś
ciowymi członkami Ludu Bożego, powinni starać się, bez wzglę
du na wykonywany zawód, czy to pracownika rolnego, fabrycz
nego, technika, czy też w kupiectwie, służbie zdrowia, pracy wy
chowawczej, naukowej lub innej, ażeby zgodnie ze wskazaniem 
Konstytucji dogmatycznej o Kościele zaw artym  w nrze 33 przez 
ich działalność Kościół był obecny tam, gdzie oni pracują. Jak  
z jednej strony bowiem świeccy wypełniając swój zawód reali
zują nakaz Boży odrestaurow ania i udoskonalenia porządku na
turalnego, tak  równocześnie będąc w spółkontynuatoram i dzieła 
zbawienia, powinni się starać również o to, ażeby środowisko, 
w którym  pracują, przeniknął duch chrześcijański i były w nim 
praktycznie stosqwane zasady ewangeliczne. Jednym  słowem moż
na powiedzieć, jak mówi „Lumen gentium ” — stoi przed nimi za
danie realizowania w swoim stanie i zawodzie misji Kościoła po
legającej na konsekracji świata (por. KK 31).

Tutaj może w większym niż gdzie indziej stopniu ujaw nia się 
również fundam entalne rów noupraw nienie mężczyzn i niewiast, 
chociaż pewne zawody z natu ry  swojej niejako bardziej od
powiadają mężczyznom, a inne niewiastom. W ten sposób świec
cy wykonując obowiązki swojego zawodu, a równocześnie w łą
czając się w kontynuację dzieła zbawienia, znajdują równocześnie 
pole do rozwijania niepowtarzalnej, właściwej i specyficznej dla 
siebie osobowości oraz świętości (por. KK 36).

Świeccy też wypracowują jedyną i niepow tarzalną duchowość 
ewangeliczną dostosowaną do w arunków  i okoliczności, w ja 
kich spełniają swój zawód. Pokonywując zaś trudności i cier
pienia wypływające z danego rodzaju pracy i warunków, jeżeli 
czynią to świadomie i dobrowolnie, wzbogacają o te  wartości du
chowe społeczność Ludu Bożego (por. DA 4).

Ani troski rodzinne ani spraw y świeckie nie powinny pozo
stawać poza sferą ich życia duchowego według słów Apostoła: 
„Cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię 
Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując przez Niego Bogu 
Ojcu” (Kol. 3, 17) (DA 4).

W dalszym ciągu mówi ten sam Dekret: „Stan małżeński i ro
dzinny, bezżenność lub wdowieństwo, sytuacja chorobowa, dzia
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łalność zawodowa i społeczna winny wyciskać na tej duchowności 
.świeckich swoiste znamię odpowiadjące owym warunkom  życia 
i  niech używają właściwych sobie darów otrzymanych od Ducha 
św . (...) Niech również cenią sobie wysoko kwalifikacje zawo
dowe, zmysł rodzinny i obywatelski, cnoty odnoszące się do życia 
.społecznego, jak: uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, 
uprzejmość, siłę ducha, bez których nie może się utrzymać życie 
prawdziwie chrześcijańskie” (DA 4).

W ykonując swą pracę zawodową powinien każdy pamiętać, by 
przychodzić z pomocą, o ile to tylko możliwe, innym członkom 
Ludu Bożego, którzy analogicznie jak on, trud  życia podjęli. 
Łaska bowiem nie niszczy natury, lecz ją udoskonala. Przez wza
jem ną współpracę zarówno między sobą jak i z duchowieństwem, 
pow inni szukać nowych dróg, udoskonalać te, które już istnieją, 
by  tym  lepiej realizować m isję Chrystusową w swoim zawodzie, 
w swoim środowisku.

3. Zadanie laikatu w  świecie

Zgodnie z nauką Konstytucji o Kościele, Lud Boży ustanowiony 
przez Chrystusa dla wspólnoty życia jest używany również przez 
Niego za narzędzie zbawienia wszystkich i posłany do całego 
św iata (KK 9). Zasadniczą funkcję w tej m aterii spełnia laikat. 
R eprezentuje on Kościół przez swoich przedstawicieli tam, gdzie 
się znajdują. Nie są oni w spełnianiu swego zadania pomostem 
między Kościołem a światem, ale reprezentują społeczność Ludu 
Bożego w świecie. Oni bowiem równocześnie są częścią Kościoła 
i żyją w świecie doczesnym 2Z. Żyjąc więc w świecie spełniają 
tam  zadanie Kościoła (por. KK 34—36).

Tylko ten bowiem, kto dobrze zna współczesny świat, jest 
członkiem własnego społeczeństwa i żyje jego kulturą, możę to 
zadanie właściwie wypełnić. S t a n o w i  t o  z a t e m  u p r a w 
n i e n i e  i r ó w n o c z e ś n i e  o b o w i ą z e k  b a r d z o  z a 
s a d n i c z y  i p o d s t a w o w y  l u d z i  ś w i e c k i c h  w K o ś 
c i e l e .  Do ich m isji bowiem należy, ażeby porządek rzeczy ma
terialnych przeniknąć duchem Ewangelii i udoskonalić go (por. 
DA 5). Innym i słowy: m ają kształtować i doskonalić porządek 
spraw  doczesnych w duchu chrześcijańskim (DA 4). Sami bowiem 
są do tego najlepiej przygotowani, ażeby odpowiedzialne to za
danie podjąć (por. DA 7).

H e n g s b a c h  F., Das Konzilsdekret über das Laienapostolat, 
Paderborne* 1967 s. 61; I b a n e z  A., S e t i e n  J. M., dz. c. s. 577.
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W ierni zatem w świecie m ają swą czynną postawę w oparciu 
o zasady Chrystusa nie tylko świadczyć o Nim, lesz równocześnie
w ścisłym tego słowa znaczeniu ewangelizować 23. Sobór nie za
mierza wprowadzić u laików pomieszania doczesności z ducho
wością. Nie chodzi tu  o jakiś sekularyzm, ani o ograniczenie ich 
funkcji i zadań, jakie m ają dokonać w świecie. Laicy m ają spra
wy doczesne uporządkować i pokierować nim i według zasad K ró
lestwa Bożego i E w angelii24. Nie tylko bowiem oni sami, ale 
także i pozostali ludzie powinni być otwarci na dobro, na dosko
nałość osobistą, na spraw y B oże25. To dzieło konsekracji świata 
m a się dokonywać w świecie techniki, kultury, nauki i we wszel
kich dziedzinach, gdziekolwiek świeccy pracują.

Działalność świeckich nie może bynajm niej pozbawić porządku 
doczesnego jego własnej autonomii, jego własnych celów, praw, 
środków, znaczenia dla dobra ludzi, wręcz przeciwnie, w inna ona 
podnieść jego moc, a równocześnie podkreślić i uwydatnić powo
łanie człowieka na ziemi (por. DA 7). Dlatego też Kościół przez 
swoich przedstawicieli — laikat, nie zamierza zmieniać, ale akcep
tu je  wszystko to, co jest dobre, co się znajduje w sercach i um y
słach ludzkich i w kulturach narodów. Chodzi bowiem o zachowa
nie, ulepszenie, wyniesienie do wyższego pozipmu tego wszystkie
go, a także uwrażliw ienie człowieka na spraw y Boże, ogólne 
dobro, wzajem ną jedność i miłość. Świat zatem jest polem .dzia
łania laikatu. Tam właśnie ma on zgłębić, bronić i dostosować 
do zasad chrześcijańskich aktualne p rob lem y26.

W yłania się więc cały szereg konkretnych możliwości, jak: 
współdziałanie roztropne w urabianiu opinii publicznej dla za
chowania i podnoszenia poziomu moralnego, pouczanie i popula
ryzacja słusznych praw  człowieka, popieranie pożytecznych dla 
dobra ogólnego działalności ludzi szlachetnych 27. Ochrona samych 
siebie i innych przed niebezpieczeństwem technizacji, które mo
głoby przygłuszyć godność człowieka i przeszkodzić jego osobi
stej doskonałości.

A zatem odpowiednie zaangażowanie w spraw y tego świata 
przez pracę zawodową i społeczną, ma być służbą bliźniemu 
według ideii przewodniej Ewangelii, a równocześnie niejako w łą

23 К os e r  C., dz. c. s. 1062.
24 Tamże.
“ S c h l ö s s e r  F., dz. с. s. 11.
26 P e r e g о A., dz. c. s. 404.
“  Schemata constitutionum... s. 119.
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czeniem się w działalność, którą można by nazwać kontynuacją 
dzieła stworzenia 28. Dlatego sobór poleca podejmować różnorodną 
współpracę w organizacjach naw et ogólnoświatowych, które zdą
żają do jak najlepszych celów ogólnoludzkich np. UNESCO. Ro
zwój jednak m aterialny, o czym laikat ma stale przypominać 
światu, winien służyć stałem u podnoszeniu godności ludzkiej 
i uszanowaniu wolności człowieka, ażeby w ten sposób wszyscy 
mogli rozwijać w pełni w łasną osobowość i poznać zasadnicze 
swoje powołanie synów Bożych.

4. Zadania społeczne

Wśród dzieł wyżej wymienionego apostolstwa wysuwa się na 
pierwszy plan, jak  mówi Dekret o apostolstwie świeckich w nrze 7, 
akcja społeczna chrześcijan. Sobór pragnie, ażeby objęła ona 
wszystkie dziedziny spraw  doczesnych, umożliwiając przedstawi
cielom laikatu  owocne podjęcie tego rodzaju apostolstwa. Kato
licy świeccy w inni przede wszystkim sami dobrze poznać podsta
wy nauki społecznej Kościoła. Konstytucja duszpasterska o Ko
ściele w nrze 29 stwierdza podstawową równość wszystkich ludzi 
mówiąc: „Ponieważ wszyscy ludzie posiadają duszę rozumną
i stworzeni są na obraz Boga, m ają tę samą naturę i ten sam 
początek, a odkupieni przez Chrystusa cieszą się tym  przeznacze
niem, należy coraz bardziej uznawać podstawową równość między 
wszystkimi”.

A zaraz potem wyciąga z tego bezpośrednie wnioski: „Rzecz 
jasna, nie wszyscy ludzie są równi pod względem różnych swoich 
możliwości fizycznych oraz różnorakości sił intelektualnych i mo
ralnych, należy jednak przezwyciężyć i  usuwać wszelką formę 
dyskrym inacji odnośnie do podstawowych praw  osoby ludzkiej 
czy to dyskrym inacji społecznej czy kulturalnej czy też ze wzglę
du na płeć, kolor skóry, pozycję społeczną, język lub religię, po
nieważ sprzeciwia się ona zamysłowi Bożemu”.

Zadaniem zatem przedstawicieli laikatu będzie zastosowanie 
podstawowej równości ludzkiej w konkretnych w arunkach zgod
nie z naturalnym i upraw nieniam i każdego człowieka. M ają oni 
przyczyniać się w każdy możliwy sposób do poszanowania życia 
ludzkiego i zachowania środków dogodnego jego prowadzenia, 
rozwoju, szacunku dla każdej pracy, która powinna być nie tylko 
źródłem utrzym ania, lecz także przyczyniać się do rozwoju oso

28 С o n g a r Y., dz. с. s. 315—318.
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bistego i kulturalnego. Dobra bowiem ziemskie, przeznączone są 
dla wszystkich ludzi. Doczesny zatem porządek powinien być 
zorganizowany według zasad sprawiedliwości i miłości.

Papież Paweł VI idąc za wskazaniam i soboru, ażeby podkreślić 
i zachęcić katolików świeckich do zajmowania się tą  problem aty
ką, ustanowił specjalną radę świecką i Papieską Komisję Studiów 
zwaną „Sprawiedliwość i Pokój”. Komisja ta, jak mówi papież 
Paweł VI w Motu Proprio „Catholicam Christi Ecclesiam” 29: „sta
w ia sobie za cel rozbudzanie pełnej świadomości wTśród Ludu 
Bożego odnośnie zadania powierzonego m u przez dzisiejsze czasy, 
a więc: popieranie postępu krajów  uboższych, zaprowadzenie spra
wiedliwości społecznej między narodam i, świadczenie pomocy k ra
jom mniej rozwiniętym, by w ten sposób same swoimi siłami mogły 
sobie zaradzić. Dlatego do tej Komisji papieskiej będzie należało: 
1° zbierać i krótko podawać na piśmie ważniejsze osiągnięcia 
naukowe oraz pomoce naukowe dotyczące czy to wszelkiego ro
dzaju osiągnięć, mianowicie: na polu wychowania i ku ltury  um y
słowej, spraw  ekonomicznych i społecznych itp. — czy to pokoju, 
czy w tych wszystkich sprawach, które stają się przyczyną po
stępu; 2° wspierać w celu pogłębiania w zakresie dotyczącym nauki 
duszpasterstwa i działalności duszpasterskiej — kwestie ogólne 
zalecane dla osiągnięcia postępu i pokoju; 3° troszczyć się o to, by 
ta  wiedza czy zbiór tego rodzaju wiadomości dotarły do wiadomości 
wszystkich instytutów  kościelnych, których to dotyczy; 4° zacie
śniać więzy między wszystkimi instytutam i w tym  mianowicie 
celu, aby popierać właściwe zespolenie sił, podtrzymywać wza
jemne wsparcie, ażeby nie podejmować w tym  samym celu, z na
kładem  sił, różnych poczynań i działań” .

Działalność zatem przedstawicieli laikatu  na tym  polu, jeżeli 
tylko zechcą, jest bardzo szeroka i wielostronna.

5. Działalność kulturalna

W Kościele było zawsze wielkie zrozumienie kultury  ogólno- 
Ojców Kościoła: Justyna, Klemensa Aleksandryjskiego, Bazylego 
ludzkiej, począwszy od pierwszych wieków, o czym świadczą pisma 
itd. aż do obecnych czasów, kiedy to Sobór W atykański II daje 
tego oczywiste dowody. Dawniej Kościół sam inspirował rozwój 
kulturalny, a dzisiaj, gdy wielu ludzi świeckich z Kościoła i spoza 
niego tym  się zajm uje, Kościół, ażeby być w iernym  swojej misji,

29 Motu Proprio P a w ł a  VI Catholicam Christi Ecclesiam. W : Po
soborowe prawodawstwo t. III s. 221.
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powierza swoim członkom zadanie natchnienia ku ltu ry  duchem 
Ewangelii. Sobór w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w nrze 
53 bardzo pięknie przedstawia wartość kultury  i jej znaczenie dla 
rozwoju człowieka: „Jest właściwością osoby ludzkiej, że do 
prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi ona nie inaczej 
jak przez ku ltu rę tzn. przez kultywowanie dóbr i wartości natu
ralnych. Gdziekolwiek więc chodzi o sprawy życia ludzkiego, tam  
n atu ra  i ku ltu ra  jak  najściślej wiążą się ze sobą.

Mianem ku ltu ry  w sensie ogólnym oznacza się wszystko, czym 
człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha 
i ciała; stara się drogą poznania i pracy poddać sam świat pod 
swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie społeczne tak  w rodzi
nie jak i w całej społeczności państwowej przez postęp obyczajów 
i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków wyraża, 
przekazuje i zachowuje wielkie doświadczenie duchowe i dążenie 
do tego, aby służyły one postępowi wielu, a naw et całej ludzkości” 
(KDK 53).

Następnie Konstytucja omawia w arunki ku ltury  w świecie dzi
siejszym, trudności, zadania, z jakim i spotyka się człowiek dążący 
do dalszego rozwoju kultury , przypomina w iernym  ich powołanie: 
„W ierni Chrystusowi pielgrzymujący do ojczyzny niebieskiej po
winni szukać i dążyć do tego, co w górze jest. Przez to nie zm niej
sza się, lecz raczej wzrasta dla nich doniosłość zadania współpracy 
z wszystkimi ludźmi w budowaniu świata bardziej ludzkiego. 
I istotnie tajem nica zaw arta w wierze chrześcijańskiej dostarcza 
im wyższych pobudek i pomocy do gorliwszego pełnienia tego za
dania, a szczególniej do odsłaniania pełnego sensu tego dzieła, 
dzięki czemu kultura ludzka zajęłaby swoje bardzo poczesne miej
sce w całokształcie powołania ludzkiego (...) Ponadto człowiek 
przykładając się do różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie 
filozofii, historii, m atem atyki, przyrodoznawstwa oraz uprawiając 
różne rodzaje sztuki może w dużym stopniu przyczynić się do 
tego, by rodzina ludzka wznosiła się ku wyższym przesłankom 
praw dy, dobra i piękna oraz osądu wszelkiej wartości i aby 
doznała jaśniejszego oświecenia przez przedziwną mądrość... 
(KDK 57). W dalszym ciągu sobór pokazuje wielorakie powiąza
nia Dobrej Nowiny Chrystusowej z ku lturą mówiąc: „Dobra No
w ina Chrystusowa odnawia ustawicznie życie i ku lturę upadłego 
człowieka oraz zwalcza i usuwa błędy i zło, płynące z ciągle 
grożącego człowiekowi zwodzenia przez grzech. N ieustannie oczysz
cza i podnosi obyczaje ludów, skarby i przymioty ducha każdego 
ludu czyli je niejako użyźnia od w ewnątrz bogactwami z wysoka, 
umacnia, uzupełnia i napraw ia w Chrystusie. W ten sposób Koś
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ciół w ypełniając zadanie tym  samym pobudza i nakłania do 
ku ltu ry  życia osobistego i społecznego i działalnością swoją tak 
że liturgiczną wychowuje człowieka do wewnętrznej wolności” .

Zadanie to swoje Kościół wypełnia przez wiernych, z których 
każdy na odpowiednim stanowisku w sobie właściwy sposób 
przyczynia się do jego wypełnienia.

6. Uprawnienie do dialogu z hierarchią

Chociaż bardzo rozległe są i liczne obowiązki oraz zadani", 
świeckich w Kościele, jednakże w inni oni pam iętać zawsze o tym, 
że należą do jednej wspólnoty, którą kierują biskupi z Biskupem 
Rzymskim na czele. Czynią to oni z woli Chrystusa, jak  mówi 
K onstytucja dogmatyczna o Kościele. Biskupi kierują poszcze
gólnymi, powierzonymi sobie Kościołami jako zastępcy i legaci 
Chrystusa. Im właśnie został powierzony w pełni urząd pa
sterski oraz zlecona ustawiczna i codzienna troska o własne 
ich owce. Dlatego też z całą słusznością nazywają się przełożo
nymi ludu, którym  kierują. Otóż w ierni powinni pozostawać stale 
w łączności z biskupem, jak Kościół z Chrystusem, a Jezus 
Chrystus z Ojcem, żeby wszystko zgodne było w jedności i żeby 
pełniej służyło chwale Bożej (por. KK 27). Chociaż nie mogą 
oni panować nad swymi podwładnymi, jednakże zachowują 
zawsze z woli Chrystusa funkcję przewodników i kierowników. 
Z tego także powodu należy się im odpowiednia do ich stano
wiska uległość.

Dekret o apostolstwie świeckich w nrze 25 mówi: „Biskupi, 
proboszczowie i inni kapłani diecezjalni jak i zakonni niech pa
m iętają, że prawo i obowiązek apostołowania są wspólne wszyst
kim w iernym  czy to duchownym czy świeckim i że w budowa
niu Kościoła m ają także świeccy swój własny udział. Dlatego 
powinni po bra tersku  pracować razem  ze świeckimi w Kościele 
i dla Kościoła oraz specjalną troską otoczyć świeckich przy ich 
pracy apostolskiej. Należy starannie dobierać kapłanów odpowied
nich i dobrze przygotowanych do pomocy w różnych formach 
apostolstwa świeckich. Ci zaś, którzy oddają się tej posłudze na 
podstawie m isji otrzymanej od hierarchii, są jej przedstawicie
lam i w tej dziedzinie duszpasterskiej. Niech troszczą się o nale
żyte ustosunkowanie się świeckich do hierarchii, zachowując 
zawsze wierność duchowi i nauce Kościoła. Niech zabiegają usil
nie o pielęgnowanie życia duchownego i zmysłu apostolskiego 
w  stowarzyszeniach katolickich powierzonych swej pieczy; niech
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w działalności służą im m ądrą radą i popierają inicjatyw y” 
(DA 25).

„Ludzie świeccy — mówi konstytucja dogmatyczna o Koś
ciele w nrze 37 — tak  jak  wszyscy w ierni Chrystusowi, winni 
z chrześcijańskim posłuszeństwem stosować się ochoczo do tego, 
co postanaw iają święci pasterze reprezentujący Chrystusa, jako 
nauczyciele i kierownicy w Kościele (...) Święci zaś pasterze uzna
wać m ają i wspierać godność i odpowiedzialność świeckich w Koś
ciele. Mają korzystać chętnie z ich roztropnej rady, powierzać 
im z ufnością zadania w służbie Kościoła i pozostawiać swobodę 
oraz pole działania, owszem, dodawać im ducha, aby także z włas
nej inicjatyw y przystępowali do pracy. Z ojcowską miłością 
winni bacznie rozważać w Chrystusie przedsięwzięcia, życzenia 
i pragnienia przedstawiane przez świeckich. Słuszną zaś wolność, 
k tóra wszystkim przysługuje w społeczności ziemskiej winni 
pasterze skrupulatnie respektować” (KK 37). Zgodny i pełen 
wzajemnego szacunku dialog między hierarchią a świeckimi, jest 
między innymi w arunkiem  owocnego dialogu z innymi ludźmi 
dobrej woli (poz. KDK 92).

W związku z tym i wytycznymi Konstytucji dogmatycznej o Koś
ciele wysunięto na pierwszym Synodzie Biskupów postulat, aże
by rozszerzyć zasadę pomocniczości zarówno na stosunki wewnątrz- 
zakonne, jak i na te, które zachodzą między władzą kościelną 
a laikatem. Wówczas na to Kard. Felici odpowiedział, że jest 
to postulat słuszny, ale ponieważ istnieje tu taj niebezpieczeństwo 
wielkiej dowolności w interpretow aniu tejże zasady, trzeba naj
pierw  wypracować odpowiednie norm y określające sposób wpro
wadzenia jej w życie oraz słuszne granice, jak tego wymaga po
dział funkcji w Kościele, na tu ra  rzeczy i duch Soboru W aty
kańskiego II 30.

Zgodnie z wytycznymi Soboru W atykańskiego II powinno 
się dążyć do nawiązania szczerego i rzeczowego dialogu między 
biskupem  i kapłanem  a wiernymi, by oni również mogli, jak 
to postulowano na pierwszym Synodzie Biskupów, w sposób 
rozważny i odpowiedzialny wyjawić swój własny pogląd na 
dobro i spraw y Kościoła 31. „Bardzo bowiem wiele istnieje w Koś
ciele ■— mówi D ekret o apostolstwie świeckich w nrze 24 — przed
sięwzięć apostolskich, które zawdzięczają powstanie swobodnej 
decyzji świeckich i przez nich roztropnie są kierowane. Przez 
tego rodzaju inicjatyw y zostać może lepiej w pewnych w arun

30 C a p r i l e  G., dz. с. s. 132.
31 Tamże s. 100.
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kach spełnione posłannictwo Kościoła i dlatego często hierarchia 
je V pochwala i zaleca” (DA 24). Wyżej wspomniany dialog nie 
powinien ograniczać współdziałania świeckich z hierarchią do 
spraw  w ewnętrznych Kościoła (por. KK 33). Może on bardzo 
korzystnie się rozwinąć i przynosić odpowiednie owoce przez za
pewnienie ludziom świeckim udziału i możności zabierania głosu 
czy to z okazji synodów diecezjalnych, prowincjonalnych, czy na
wet soborów powszechnych, zwłaszcza, jeśli chodzi o sprawy, 
w których są oczywiście biegli. Może to zapewnić bardziej wszech
stronne naświetlenie problemu, a także lepsze korzystniejsze dla 
całej społeczności Ludu Bożego rozstrzygnięcie wielu spraw.

7. Administracja dóbr kościelnych

Już przed soborem kan. 1520 i 1521 § 2 upoważniają ludzi świec
kich do adm inistrow ania dóbr kościelnych. Zdawano sobie z tego 
sprawę, że wielokrotnie jako fachowcy oni lepiej i korzystniej dla 
Kościoła mogą tę funkcję wypełnić. Wspomina o tym  również De
k re t o apostolstwie świeckich w nrze 10 oraz Dekret o posłudze 
i życiu kapłanów w nrze 17. Ten ostatni zaleca kapłanom, by zarzą
dzali dobrami kościelnymi zgodnie z naturą rzeczy według norm 
i przepisów kościelnych z pomocą doświadczonych ludzi świeckich. 
Również i w  sprawach finansowych biegli laicy mogą służyć wielką 
pomocą, jak to wynika z bogatego doświadczenia Dykasterii Kùrii 
Rzymskiej i K urii diecezjalnych. Fachowa ich wiedza i przygoto
wanie jest w tym  w ypadku bardzo cenne i może oszczędzić wiele 
sił osobom duchownym, które będą mogły ten  czas poświęcić na 
pracę sobie właściwą, typowo duszpasterską.

V. Funkcje typowo pomocnicze

Oprócz apostolstwa wspólnego wszystkim w iernym  są jeszcze 
rozmaite form y współdziałania laikatu  w apostolstwie hierarchii, 
o którym  wspomina n r 33 K onstytucji „Lumen gentium ” i 34 De
kretu  o apostolstwie świeckich. Z pobieżnego chociażby rzu tu  oka 
na historię Kościoła wynika, że uczestnictwo w zadaniach hie
rarch ii było w Kościele bardzo szerokie. Odnosiło się ono choć 
w rozmaity sposób i w różnym stopniu do wszystkich trzech za
sadniczych funkcji hierarchii: nauczania, rządzenia i uświęcania. 
Oczywistą jest jednak rzeczą, że funkcje, do spełnienia których 
nie wystarczy władza wynikająca z chrztu i bierzmowania, lecz 
wymagające władzy święceń nie mogą być przedmiotem współ
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pracy np. absolucja sakram entalna, konsekracja w czasie Mszy św. 
itp. B rak bowiem wówczas członkom laikatu pewnej zdolności, 
k tóra może być przekazana tylko przez święcenia sakram entalne. 
Obecnie po Soborze W atykańskim  II, gdy uzyskaliśmy pełniejsze 
naśw ietlenie skutków święceń, jasnym  się staje, dlaczego zasadni
cze stanowiska złączone czy to z władzą nauczania, rządzenia czy 
też uświęcania zarezerwowane są dla tych osób, które posiadają 
sakrę biskupią, lub przynajm niej święcenia. Nie ma chyba celu 
przeprowadzenia szkolnych dyskusji nad rozróżnieniem między 
apostolstwem hierarchicznym  i zleconym. W ystarczy określić gra
nice, co zlecone być 'nie może.

Niewątpliwą jest rzeczą, że oprócz ograniczeń, które wypły
w ają z praw a Bożego, we współpracy z hierachią obserwować 
można zarówno w historii Kościoła jak i w dzisiejszych czasach 
ograniczenia w ynikające z praw a kościelnego. Te jednak bez 
wątpliwości w pewnych warunkach mogą być zmodyfikowane. 
W ielokrotnie bowiem praw ne dyspozycje kościelne są owocem 
długowiekowego doświadczenia historycznego, którego lekceważyć 
nie wolno. W powierzaniu zadań członkom laikatu  prócz zdolności 
wynikających z sakram entów  św. trzeba brać pod uwagę zdol
ności naturalne poszczególnych osób. Trzeba jednak pamiętać, że 
dzisiaj laikat jest o wiele bardziej przygotowany do współdzia
łania z h ierarchią aniżeli to miało miejsce dawniej.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele w nrze 33 tak  się wyraża 
o powoływaniu laikatu  do bezpośredniej współpracy z hierarchią: 
„Oprócz tego apostolatu, który jest zadaniem wszystkich w ogóle 
chrześcijan, ludzie świeccy mogą być także powoływani w różny 
sposób do bardziej bezpośredniej współpracy z apostolatem hie
rarchii, na wzór owych mężów i niewiast, co pomagali Pawłowi 
w głoszeniu Ewangelii wielce się trudząc w Panu (...) Ponadto 
zdatni są do tego, by hierarchia przybierała ich do pomocy w w y
konywaniu pewnych zadań kościelnych służących celowi ducho
wem u”. Analogiczną myśl porusza Dekret o apostolstwie świec
kich w nrze 24: „Zdarza się wreszcie, że hierarchia porucza 
świeckim pewne zadania, które łączą się bliżej z obowiązkiem 
pasterzy, np. głoszenie nauki chrześcijańskiej, funkcje w pewnych 
czynnościach liturgicznych, opieka duszpasterska. Z ty tu łu  tej 
m isji świeccy w wykonywaniu zadania podlegają całkowicie kie
rownictwu władzy kościelnej”.

Funkcje, o których mowa w powyższych tekstach, odnosić się 
mogą do trzech zasadniczych zadań hierarchii, mianowicie: 1° do 
nauczania autorytatyw nego, o którym  była mowa powyżej, 2° do 
sprawowania pewnych zadań uświęcenia, do których w ierni są
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zdolni np. udzielania w konieczności chrztu św., rozdawanie 
w razie potrzeby Komunii św. oraz 3° powierzane mogą być w ier
nym rozmaite funkcje zarządu Kościołem zależnie od w arunków  
i okoliczności. Funkcja ta  tym  będzie pełniejsza, im bardziej na 
danym  terenie da się odczuć brak  kapłanów.

Wszystkie tego rodzaju funkcje mogą w ierni podejmować na 
podstawie specjalnego zlecenia czyli m isji kanonicznej, która i 
do tego upoważnia. Co innego jest zatem posiadanie stałej, habi- 
tualnej zdolności w ynikającej ze święceń do spełnienia odnośnych 
zadań, a co innego chwilowe, czy czasowe udzielenie tej zdolności 
poprzez misję kanoniczną.

Oprócz wyżej wymienionego udziału świeckich w zadaniach 
hierarchicznych Dekret o działalności biskupów w nrze 27 i De
kre t o działalności misyjnej w nrze 30 wspominają o wyborze 
i powoływaniu przedstawicieli laikatu  do rady duszpasterskiej, 
k tóra ma być ustanowiona do pomocy biskupowi diecezjalnemu, 
względnie misyjnemu.

W czasie obrad soborowych była mowa o uczestnictwie laikatu 
w Kongregacjach Rzymskich i dyplomatycznej służbie w atykań
skiej. Dekret o apostolstwie świeckich dopuszcza możliwość, by 
w ierni byli członkami tych dykasterii. K onstytucja „Regimini” 
n r 5 § 1 mówi: że jeśliby to doradzała sprawa podległa jakiemuś 
Dykasterium, konsultorzy mogą być dobrani spośród świeckich 
odznaczających się cnotą, wiedzą i doświadczeniem zwłaszcza 
spośród wykładowców uniwersytetów.

VI. Uprawnienia i obowiązek koordynacji i działalności laikatu

Ojciec św. Paweł VI w Motu Proprio „Catholicam Christi Eccle
siam” idąc za .myślą wyrażoną w Dekrecie o apostolstwie świec
kich ustanowił przy Stolicy Apostolskiej Radę Świeckich, która: 
„1° Powinna rozwijać apostolstwo świeckich w różnych krajach, 
albo już działające podporządkować i zespalać. Coraz bardziej 
wcielać je  do ogólnego apostolstwa Kościoła, wiązać z apostol
stwem każdego kraju , doprowadzać swoją działalność do tego, by 
w ramach świętego Kościoła spotykali się i prowadzili dialog czy 
to h ierarchia z świeckimi, czy to różne stowarzyszenia świeckich 
między sobą w tym  celu, k tóry  jest wskazany na ostatnich kar
tach encykliki „Ecclesiam suam ” ; zbierać na zebraniach przed
stawicieli różnych narodów do zajmowania się sprawam i apostol
stwa świeckich; czuwać, by przepisy kościelne dotyczące świec
kich były w iernie przestrzegane;



138 Ks. Marian Żurowski [381

2° służyć swoimi radam i hierarchii i świeckim w dziełach apo
stolskich;

3° popierać badania w celu coraz dokładniejszego sprecyzowa
nia kwestii dotyczących świeckich; pilnie badać problemy po
wstające w związku z wykonywaniem apostolstwa, ustalać powią
zania zachodzące między stowarzyszeniami świeckimi a duszpaster
stwem. Jeżeli to możliwe, badania te w inny być publikowane 
drukiem.

4° Nie tylko wysyłać i przyjmować informacje z zakresu apo
stolstwa świeckich, lecz także organizować ośrodek, gdzie zbierano 
by pisane pomoce z tej dziedziny. Dzięki nim można było ustalić 
drogi i sposoby do odpowiedniego kształtowania ducha świeckich, 
aby stali się w ydatną pomocą dla Kościoła Chrystusowego” .

W ten  sposób rada ta  ma współpracować i koordynować w y
siłki, ażeby działalność laikatu tak  wielostronna i tak  bogata nie 
rozpraszała swych wysiłków, lecz przeciwnie, by one były skoordy
nowane i przynosiły pożądane owoce. Podobne organizmy koordy
nujące w inny być również tworzone w ważniejszych centrach Ko
ściołów lokalnych.

Zakończenie

Podstawowa równość wszystkich członków Ludu Bożego jest 
fundam entalnym  faktem. Należy to stwierdzić, zanim można będzie 
mówić o innych uprawnieniach. W oparciu o Boskie prawo kon
stytutyw ne wszyscy w Kościele m ają pewne .prawa i obowiązki, 
do których dochodzą specyficzne dla hierarchii i właściwe laika
towi oraz należące wprawdzie do duchownych, ale takie, jakie 
mogą być „zlecane” laikom w zależności od ich dobrych chęci, 
uzdolnień i potrzeb Kościoła. Wszystkie one powinny być jasno 
wyodrębnione.

Uprawnienia i obowiązki członków Ludu Bożego — których nie 
można rozdzielać, gdyż są korelatyw ne — można podzielić na b a r 
dziej indywidualne i bardziej społeczne.

Na czoło wysuwa się uprawnienie i obowiązek uzyskania dosko
nałości własnej. Z tego ostatniego wypływa upraw nienie do kie
rownictw a wewnętrznego, czyli pomocy we właściwym formowaniu 
«umienia i rozbudzaniu go, by nie uległo zaślepieniu. Winni ją 
dać wiernym  ci, którym  więcej dano i są do tego upoważnieni.

Wszyscy też członkowie Ludu Bożego m ają prawo mieć udo
stępnione korzystanie z dóbr duchowych Kościoła, a w szczegól
ności sakram entów, jako zasadniczej i niezbędnej pomocy do osiąg
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nięcia zbawienia i doskonałości własnej, posiadającej równocześnie 
wartość eklezjalną. — Do zasadniczej funkcji władzy i systemu 
prawnego należy ochrona upraw nień i w ym iaru sprawiedliwości. 
Nie może więc jej zabraknąć i w Kościele.

Do upraw nień bardziej społecznych należy zaliczyć uczestnictwo 
w realizacji misji Kościoła, które w poszczególnych wypadkach 
może przybrać rozmaite formy. Wszystkie jednak m ają swój fun
dam ent w sakram encie chrztu i bierzmowania. Na pierwszym m iej
scu należy wymienić upraw nienie i obowiązek uczestniczenia 
w ofierze Eucharystycznej i tworzenie przez to lokalnej wspól
noty kultycznej. Z tym  łączy się upraw nienie i obowiązek przy
należności obrządkowej. Następnie wymienić trzeba uprawnienie 
i obowiązek głoszenia słowa Bożego. Może on być spełniony 
1° przez wspólne wszystkim zobowiązanie do dawania świadectwa 
Chrystusowi przez wyznawanie wiary, przez życie m oralnie upo
rządkowane i czynne wpływanie na wprowadzenie w życie zasad 
ewangelicznych, 2° przez głoszenie dobrej nowiny, które, o ile 
jest włączone do nauczania autorytatyw nego, winno się określić 
jako pomoc udzieloną hierarchii. Wierni, którzy się jej podejmują, 
m ają prawo do niezbędnego kierownictwa, specjalnej formacji 
i ewentualnego udostępnienia doświadczeń natu ry  pastoralnej.

Studia dyscyplin kościelnych też w inny stać, zgodnie z trady 
cją pierwszych wieków, otworem dla wszystkich członków Ludu 
Bożego. Ponieważ wspólna jest m isja przez wielu wypełniana, 
dlatego też każdy ma prawo i winien się spodziewać współpracy 
od tych, którzy w ypełniają zadania pokrewne czy też zbliżone.

Ponadto — w ram ach działalności kościelnej — wszyscy posia
dają upraw nienie do korzystania z dobrodziejstw życia zorgani
zowanego łącznie z podejmowaniem nowych inicjatyw  w tym  
względzie. I tu taj powinna mieć zastosowanie zasada pomocni
czości. Zarówno w sposób zorganizowany jak i indywidualny 
winno być wykonywane upraw nienie i obowiązek działalności 
charytatyw nej.

Z upraw nień i obowiązków właściwych laikatowi należy wy
mienić . upraw nienia i obowiązki wypływające z życia rodzinnego 
1° małżonków względem siebie, 2° rodziców względem dzieci, 
3° rodziców do obrony praw  rodziny, 4° rodziny jako podmiotu 
działającego apostolsko. Dla świeckich właściwe są ponadto upraw 
nienia i obowiązki związane ze zróżnicowaną sytuacją zawodową, 
o ile to jest związane z uobecnieniem Kościoła i wprowadzeniem 
w życie zasad Ewangelii tam, gdzie każdy pracuje. Będąc w świę
cie, m ają laicy przepoić duchem Ewangelii porządek rzeczy m ate
rialnych i udoskonalać go.
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W związku z tym  wyłania się upraw nienie i obowiązek wprowa
dzania w życie, w m iarę możliwości, sprawiedliwego porządku spo
łecznego oraz zadanie natchnienia duchem Ewangelii rozmaitych 
form życia kulturalnego. Ponadto przysługuje wiernym  w ram ach 
założeń konstytutyw nych i zgodnie z w łasną kompetencją dialog 
z hierarchią, k tóry  jest warunkiem , jak mówi „Gaudium et Spes”, 
między innymi, owocnego dialogu z innymi ludźmi dobrej woli.

Sobór potwierdza i . rozszerza upoważnienie ludzi świeckich do 
adm inistrowania dóbr kościelnych, o którym  już mówiły kan. 
1520 i 1521.

W zależności od potrzeb lokalnych hierarchia może zgodnie 
z „Lumen Gentium ” zlecać pewne, do niej należące zadania nie
zależnie od funkcji nauczania — o której już była mowa, o ile 
prawo Boże wprost lub pośrednio tego nie ogranicza.

Na koniec trzeba wspomnieć o upraw nieniu i obowiązku koordy
nacji bogatej działalności laikatu, by ona się nie rozpraszała, lecz 
przynosiła pożądane owoce.
25 stycznia 1969.

RÉSUMÉ

Les droits des membres du peuple de Dieu et les droits des laies

Il faut constater que l’égalité réelle de tous les membres du peuple 
de Dieu est un fait indubitable avant d’aborder le sujet d’autres 
droits. Se basant sur la loi positive divine, tous ont certains droits et 
devoirs envers l’Eglise, auxquels s’ajoutent d’autres pour la hiérarchie 
et d’autres propres aux laïcs. Il faut aussi prendre en considération 
ceux qui à vrai dire incombent aux prêtres, mais peuvent être commis 
aux laïes, dépendamment de leur bonne volonte, de leur capacité et 
des besoins de l’Eglise. Tous ces droits et devoirs doivent être claire
ment posés.

Les droits et devoirs des membres du peuple de Dieu ne peuvent 
être divisés car ils sont corrélatifs, mais ils peuvent être .partagés en 
plus individuels et plus sociaux.

En tête viennent le droit et devoir de la perfection propre, d’où 
découle l ’exigence de la direction intérieure c’est à dire l’aide pour 
la formation de la conscience et la vigilance afin que celle-ci ne soit 
aveuglée. Cette perfection doit être transmise aux fidèles par ceux 
à qui fu t donné plus et de ce fait y sont autorisés.

Tous les membres du peuples de Dieu ont le droit de profiter des 
biens spirituels de l’Eglise et en particulier des sacrements, comme 
principale et indispensable aide pour le salut et la perfection, ayant 
une valeur ecclésiale.

La fonction principale de l’autorité et du système légal est la 
défense des droits et de la justice. Donc l ’Eglise ne peut manquer 
â cette régie.

Parm i les devoirs sociaux doit être compter la participation dans 
la réalisation de la mission de l’Eglise. Cette participation peut être
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envisagée suos diverses formes, tout en tenant compte que la base 
fondamentale est dans le sacrement du baptême et de la confirmation. 
En premier lieu il faut citer le droit et le devoir de participation dans 
l ’offrande de l’Eucharistie et par ce créer une communauté locale et 
cultuelle. Cela est lié aux droit et devoir du rite propre. Ensuite il 
faut citer le droit et le devoir de proclamation de la parole divine qui 
peut être rempli: 1. par un engagement commun envers le Christ 
proclamant la foi et se basant, dans la vie, sur les principes de 
l’Evangile. 2. par la proclamation de la Bonne Nouvelle qui, étant 
introduite dans l ’enseignement officiel, doit être comprise comme aide 
apportée â la hiérarchie. Les fidèles se chargeant de propager la 
Nouvelle doivent être dirigés, formés et avoir accès aux expériences 
pastorales.

Les études des disciplines de l’Eglise, conformément aux traditions 
des siècles, doivent être ouvertes â tous les membres du peuple de 
Dieu, Etant donné que la mission est remplie en communauté, chacun 
à droit et doit s’attendre à une collaboration avec ceux, qui remplisent 

jles tâches adéquates.
En outre, tous possèdent le droit — dans le cadre de l’activité de 

l ’Eglise — de profiter des bienfaits de la vie 'organisée tout en pre
nant des initiatives nouvelle. Ici peuvent être appliqués les principes 
de subsidiarité, aussi bien d’une manière organisée qu’individuelle on 
doit pratiquer les droits et devoirs de la charité.

Des droits, et devoirs propres aux laïcs, il faut citer ceux qui décou
lent de la vie familiale: 1. des époux entre eux. 2. des parents envers 
leurs enfants. 3. des parents pour la défense des droits de famille. 4. de 
la  famille comme sujet d’une activité apostolique. Ceux qui travaillent 
au dehors, doivent introduire dans leur milieu les principes de l’Evan
gile. Us doivent imprégner de l’esprit de l’Evangile tout ce qui environ
nent et le perfectionner.

De ce fait découle le droit et le devoir, dans des mesures possibles, 
d ’introduire dans la vie un ordre social juste et l’inspirer de l’esprit 
de l’Evangile les diverses formes de la vie culturelle. En plus, selon les 
lois constitutives et leur propre compétence, les fidèles peuvent former 
un dialogue avec la hiérarchie qui est l’une de conditions, comme dit 
Gaudium et Spes, du dialogue avec d’autres hommes de bonne volonté.

Le Concile confirme et élargit l’autorisation octroyée aux laïcs, 
d’administrer les biens de l’Eglise et il en est question dans les canons 
1520 et 1521.

Tenant compte des besoins locaux, la hiérarchie peut, conformément 
au Lumen Gentium, transm ettre aux laïcs certaines de ses tâches, 
indépendamment de la fonction d’enseignement, dont il était déjà 
question, si la loi divine ne limite pas directement ou indirectement 
des fonctions.

Il faut aussi rappeler le droit et le devoir de coordination de la 
grande activité des laïcs, afin qu’elle ne se disperse pas mais fructifie 
dans tous les domaines.


