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duchownych; 4. Klerykalizacja laikatu; 5. Błędy świeckich; 6. Wnioski i postulaty
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W stęp

W spółpracę duchow ieństw a i laikatu w Kościele należy postrze
gać w kontekście eklezjologii komunii. Sobór Watykański II naucza, że
przez sakram ent chrztu ludzie stają się przybranym i dziećmi Bożymi
oraz braćm i i siostram i w Chrystusie. Wszyscy ochrzczeni stanowią
w spólnotę - kom unię wierzących. Pozostają oni ze sobą w stałym kon
takcie, służąc sobie nawzajem miłością zgodnie z otrzym anym od Boga
powołaniem, jak rów nież sobie właściwymi daram i i charyzmatami.
W łasnym zadaniem świeckich jest uświęcanie świata i przenikanie d u 
chem ew angelicznym rzeczywistości doczesnej (KK 31). D uchow ni
z kolei służą tej wspólnocie jako pasterze, na mocy otrzymanego sakra
m entu święceń oraz m andatu przekazanego im przez Kościół (DK 9).

1. N iektóre zasady w spółpracy

Określając charakter współpracy duchowieństwa i laikatu w Koście
le Sobór wskazuje na ich wzajemną braterskość, jako podstaw ow ą cechę
relacji istniejących między nimi. Dla duchownych oznacza to, że prze
w odzenie wspólnocie, nauczanie jej i uświęcanie w duchu braterstwa
jest niczym innym, jak tylko służbą jej. Prezbiterzy nie m ogą zatem szu
kać własnej chwały ani swojego interesu, lecz tylko tego, czego pragnął
Chrystus oddając się na służbę swojemu Królestwu. Duchowość kapłań
ska wymaga, aby prezbiter postępował jako sługa wszystkich, szczerze
i hojnie ofiarowując samego siebie; aby akceptował wszystkie w ym aga
ne przez służbę ofiary oraz aby pamiętał o gotowości oddania swego
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życia za wspólnotę, gdy zajdzie taka konieczność - na w zór Chrystusa,
który oddał swe życie „na okup za wielu" (Mt 20,28).
W arunkiem w spółpracy duchow nych i świeckich jest wzajemne
uznanie chrześcijańskiej godności i kościelnej tożsamości. Ojcowie Sobo
ru wskazują, aby prezbiterzy uznali w świeckich współbraciach przede
w szystkim ich ludzką godność, która w ynika z ich pochodzenia od
Boga, Ojca i Stwórcy. Godność ta została następnie potw ierdzona przez
chrzest, dzięki którem u otrzym ali oni godność przybranych dzieci
w Chrystusie oraz właściwe im dary łaski Bożej. Dary te zobowiązują
świeckich do odegrania specyficznej i właściwej roli w zbawczej misji
Kościoła, jak również w tych miejscach i środowiskach, w których d u 
chowni nie mogą spełniać właściwych świeckim zadań, czyli w rodzi
nie, w społeczeństwie, środowiskach zawodowych, kulturalnych, gospo
darczych itp. Świadomość świeckiego charakteru laikatu pow inna towa
rzyszyć duchownym, których zadaniem jest także jej pogłębianie. Po
winna ona również być udziałem świeckich, aby coraz bardziej rozumie
jąc swoją godność i zdania permanentnie doskonalili poczucie przyna
leżności do komunii kościelnej i czynnego uczestnictwa w niej.
Jako zadanie świeckich jawi się rów nież uznanie godności i roli
duchow nych w Kościele. Powinni dostrzegać w nich pasterzy, w ybra
nych przez Chrystusa i ustanow ionych przez Kościół. Godność paster
ska wymaga, aby świeccy dostrzegali w nich nauczycieli i proroków
uczestniczących w misji Chrystusa Nauczyciela i Proroka. W ymaga
ona okazania posłuszeństw a w spraw ach zasad w iary i moralności,
w których nauczaniu prezbiterzy korzystają z autentycznej interpreta
cji U rzędu Nauczycielskiego Kościoła. U znania dom aga się rów nież
kapłańska godność duchow ieństw a, która zasadza się w kapłaństwie
sakram entalnym , różnym istotow o od pow szechnego kapłaństw a
w iernych, w którym laikat uczestniczy. W ykonywanie funkcji kapłań
skiej oznacza dla świeckich w praktyce, że organizatoram i, przew od
niczącymi i nauczycielami m odlitw y w pow ierzonych sobie w spólno
tach kościelnych są duchow ni. Wiele kontrow ersji m oże w zbudzać
uznanie przez laikat funkcji pasterskiej duchow ieństw a. Powszechną
akceptację budzi daw anie świadectwa kapłańskiego i chrześcijańskie
go życia przez prezbiterów i realizowanie chrześcijańskiej „Caritas".
Akceptacji w ym aga także spraw ow anie w ładzy rządzenia, która w y
raża się m.in. w adm inistrow aniu dobram i doczesnymi Kościoła.
W ramach pasterskiej funkcji duchow ieństw a szczególne miejsce
zajmuje posługa jednoczenia we w spólnocie. W łasnym zadaniem ,
zw łaszcza biskupów i prezbiterów , jest prow adzenie w szystkich
ochrzczonych, a w ich liczbie świeckich, do zjednoczenia w miłości
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(DK 9). W praktyce duszpasterskiej posługa jedności w ym aga od d u 
chownych otwarcia się na świeckich i postaw y autentycznego szacun
ku dla nich. W ymaga także stałego podejm ow ania w ysiłków dla za
chowania lub przyw racania właściwego ładu i porządku we w spólno
cie, a więc w ym aga szerzenia wzajem nego zrozum ienia, popierania
działań zmierzających do pojednania i tw orzenia klim atu dla pokoju.
Jako wymóg współczesnej doby, do zasad współpracy duchowień
stwa z laikatem zalicza się wolność. Postulat ten dotyczy głównie du
chownych, aby dostrzegali w laikacie uprawnioną wolność dzieci Bożych,
wynikającą z ich godności. Respektowanie i poszanowanie tej wolności
powinno się przejawiać w zasięganiu rady u świeckich, korzystaniu z ich
doświadczenia i kompetencji, a także w respektowaniu dążenia ludzi
świeckich, zwłaszcza do pogłębionego życia duchowego i dążenia do
świętości oraz do odgrywania właściwej im roli we wspólnocie Kościoła.
Zwłaszcza to ostatnie dążenie, z pastoralnego p u nktu widzenia,
w arte jest zauważenia. Powyższe bowiem zasady współpracy ducho
wieństwa z laikatem mają doniosłe znaczenie na gruncie apostolstwa,
które jest jednym z konstytutywnych cech Kościoła. Obowiązek apostol
stwa dotyczy wszystkich ochrzczonych, a przestrzeganie zasad w spó
łpracy należy zaliczyć do w arunków jego skuteczności, a naw et zaist
nienia.1 Życie codzienne wspólnoty kościelnej wskazuje na trudności we
współpracy duchownych ze świeckimi, które wynikają głównie z braku
poszanowania powyższych zasad. Zarzuty o brak szacunku dla zasad
współpracy dotyczą zarówno duchowieństwa, jak i świeckich.

2. S e k u la ry z a c ja d u c h o w ie ń s tw a
O
sekularyzacji duchow ieństw a m ożna m ów ić w tedy, gdy d u 
chowni angażują się „w działalność o charakterze świeckim, to znaczy
dotyczącą spraw doczesnych poza obszarem religijnym i sakralnym ".2
N orm ą zwyczajną w życiu biskupów, prezbiterów jest, że w pełnym
w ym iarze czasu poświęcają się posłudze duszpasterskiej. Nie jest do
puszczalne, aby głów nym zajęciem duchow nych było uczestnictwo
w działalności ludzi świeckich. Jest ono właściwe laikatowi i nie może
w yrazić specyficznej odpow iedzialności duszpasterzy za w spólnotę
Kościoła.
'
2

J a n P a w e 1II. Przemówienie „Więzi prezbiterów z innymi wiernymi” (Rzym 22. 09.
1993). OsRomPol 15:1994 nr 1 s. 34-35.
Tenże. Przemówienie „Prezbiter a dobra doczesne” (Rzym 21. 07. 1993). OsRomPol
14:1993 nr 11 s. 41.
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Istnieje kilka sposobów, przez które niebezpieczeństwo sekularyza
cji duchowieństwa może przybrać realne kształty. Pierwsze niebezpie
czeństwo związane jest z teorią, która głosi, że duchowni, podobnie jak
ludzie świeccy, mogą wykonywać świeckie zaw ody i pracować zarob
kowo. Postawa taka w prost wykracza przeciw ogólnej zasadzie, w ska
zanej wyżej, w edług której główny wysiłek duszpasterzy powinien być
skierowany ku posłudze wspólnocie kościelnej. Nie jest to problem jedy
nie czasu lub sił duszpasterza, chociaż ich ilość przeznaczona wówczas
dla pracy duszpasterskiej byłaby poważnie ograniczona. Można naw et
twierdzić, że duszpasterstw o znalazłoby się na marginesie zajęć d u 
chownych, biorąc pod uwagę pracę zaw odow ą i potrzebny wypoczy
nek. Główny jednak problem mogłoby stanowić zagadnienie tożsamości
kapłańskiej. Przestawienie hierarchii ważności zajęć, podejmowanych
naw et z konieczności, mogłoby sprawić, że duchow ny nie tylko odda
wałby się zajęciom właściwym świeckim, ale jego świadomość i tożsa
mość stałyby się takie same jak u świeckich.3 Jest to zagrożenie nie tylko
dla samych duchownych i ich duchowości, ale zagrożenie dla w spólno
ty Kościoła, która faktycznie traci swoich pasterzy.
Szczególnym przypadkiem takiego zaangażow ania duchow nych
w życie zaw odow e ludzi świeckich jest sytuacja, kiedy jedynym sku
tecznym sposobem przybliżenia do Kościoła środowiska pracy nie zna
jącego chrześcijaństwa jest obecność w nim duchownych. Próba taka
znana jest pod nazw ą duszpasterstw a księży robotników. Jej idea roz
winęła się i została w prow adzona zwłaszcza we Francji w drugiej po
łowie ubiegłego wieku. W ładza duchow na w yraziła w ówczas zgodę
na podjęcie przez prezbiterów pracy fizycznej i dzielenie w raz z robot
nikam i w arunków i stylu ich życia. Jako kryterium i w arunek zgody
na podjęcie tej próby w skazano zgodność podejmowanej pracy świec
kiej z celami w yznaczonym i przez kapłaństwo. Zgodność tę poddaw a
no ocenie biskupa diecezjalnego i jego prezbiterium . W trudniejszych
przypadkach zasięgano naw et opinii Konferencji Episkopatu.
Trudno jest odmówić szlachetności motywaq'i próby odnow y Ko
ścioła przez księży-robotników. Również ich ofiarność w podejmowa
nych działaniach godna jest pochwały. Podjęte przez nich ryzyko, że po
sługa kapłańska zostanie zepchnięta na dalszy plan przez zadania i zaję
cia świeckie okazało się zbyt wielkie. Wielu spośród nich zostało zlaicy
zowanych i porzuciło stan kapłański. Jan Paweł II uważa, że „dziś, po
dobnie jak w przeszłości, zdarzają się szczególne przypadki, w których
3
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prezbiterzy niezwykle uzdolnieni i przygotow ani mogą podjąć jakiś ro
dzaj pracy lub twórczości poza dziedziną ściśle kościelną. Trzeba jednak
czynić co możliwe, by były to przypadki wyjątkowe".4
Zjawisko laicyzacji duchow ieństw a staje się realne również w ów 
czas, gdy bezpośrednio angażuje się ono w świat polityki i gospodarki.
Zachodzi ono w takich przypadkach, jak: zbyt daleko idące zaangażo
wanie w w ybór przedstawicieli do parlam entu i administracji publicz
nej, bierze uczestnictwo w tych w yborach, popieranie konkretnych list
kandydatów w śród współobywateli, uczestnictwo w w yborach doko
nyw anych przez poszczególne partie, w ypow iadanie się na tem at pro
gramów, osób i spraw ozdań dotyczących zarządzania dobram i p u 
blicznymi. Bezpośrednie zaangażow anie się w dziedzinę gospodarki,
polityki i budow ania społeczeństwa jest w łasnym zadaniem laikatu,
który jest do tego pow ołany na mocy sakram entu chrztu i posiadanego
charakteru świeckiego. Zwłaszcza, że współczesna społeczność świec
ka wykształciła w sobie takie instytucje i środki, które pozwalają jej na
autonomiczne rozw iązywanie własnych problemów.
W łaściwą natom iast działalnością duchow ieństw a na arenie życia
społecznego jest bezpośrednie zaangażowanie w budow anie Królestwa
Bożego na ziemi. Dokonuje się ono poprzez głoszenie Ewangelii, for
mację sum ień ludzkich, a także takie popieranie ludzkich działań, któ
re mają na celu obronę podstaw ow ych praw człowieka, szerzenie inte
gralnego rozwoju osoby ludzkiej, popieranie pokoju i sprawiedliwości.
Działanie takie pow inno zawsze odbyw ać się z użyciem godziwych
środków, zgodnych z Ewangelią. W celu ich realizacji duchow ni mają
jednak ograniczać się do w spółpracy ze w szystkim i ludźm i dobrej
woli, nie ubiegając się jednak o funkcje o charakterze politycznym , ani
ich nie przyjmując.5
Brak poszanowania powyższych zasad współpracy duchowieństwa
i laikatu na gruncie społeczno-politycznym może prow adzić do uwikła
nia się duchownych w stronnicze wałki, które mają charakter doraźny,
a ich efekty mogą okazać się przeciwne w stosunku do zakładanych. Sy
tuacja taka nie jest teorią hipotetyczną. Jaskrawym przykładem takiego
zaangażowania się duchownych było popieranie tzw. teologii wyzwole
nia, zmierzającej do uzasadnienia używ ania środków sprzecznych
z Ewangelią do budow ania sprawiedliwości społecznej i popierania god
ności osoby ludzkiej. Niektórzy duchow ni nie ograniczyli się do teore
4
5

J a n P a w e ł II, „Prezbiter a dobra doczesne” s. 41.
Tenże. Przemówienie „Prezbiter wobec społeczności świeckich” (Rzym 28. 07. 1993).
OsRomPol 14:1993 nr 11 s. 43-44.
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tycznego jej popierania, lecz zajmowali się czynnie walką polityczną,
a naw et zbrojną. Inni z kolei, w krajach Ameryki Łacińskiej, podejmo
wali funkcje w administracji państwowej, w świecie polityki i gospodar
ki. Jakkolwiek kierowali się słusznymi motywam i budow ania sprawie
dliwego świata, to często efektem tych wysiłków były doraźne korzyści
polityczne. Niekiedy także okazywało się, że uczestniczyli oni w tw o
rzeniu nowych, jeszcze gorszych form w yzysku ubogich.
Również w przeszłości duchow ni i różne instytucje kościelne, n a
w et najwyższego szczebla, podejm ow ały funkcje pomocnicze lub za
stępcze w instytucjach publicznych, które niewłaściwe funkcjonowały
lub były źle ukierunkow ane. U ważano wówczas takie działanie za po
trzebne, a niekiedy naw et za konieczne. Co praw da zw iązane było to
z określonymi korzyściami, nie mniej jednak w efekcie przysporzyły
one Kościołowi w ielu trudności i kłopotów. W spółczesne jednak insty
tucje społeczne są na tyle rozwinięte, by w sposób autonom iczny sku
tecznie angażować się w budow anie spraw iedliwości i pokoju.
Podobnie, jak w kwestii udziału duchow nych w życiu zaw odo
w ym , tak rów nież w przypadku czynnego zaangażow ania się prezbi
terów w działalność partii politycznych dopuszcza się wyjątki. Mają
one zastosowanie do konkretnych i nadzw yczajnych okoliczności, kie
dy to dom aga się tego rzeczywiste dobro wspólnoty. W arunkiem ta
kiego zaangażow ania się prezbitera jest zgoda biskupa diecezjalnego,
który może ją w ydać po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej oraz w w ypadku konieczności - także Konferencji Episkopatu.6
Formą sekularyzacji duchow ieństw a, nieco odm ienną od wyżej
w skazanych, jest nieuporządkow ane przyw iązyw anie się do dóbr do
czesnych. Jezus, co praw da, nie zabronił przyjm owania i korzystania
z w artości m aterialnych, co więcej - potw ierdził praw o apostołów
w tym względzie: „... zasługuje robotnik na swoją zapłatę" (Łk 10, 7),
jednak duchow ni pow inni być w olni od wszelkich nieuporządkow a
nych przy w iązań, także materialnych.
6

Tamże s. 44. Należy zauważyć, że duchowni zachowują prawo do osobistych poglądów
politycznych oraz prawo głosowania zgodnie ze swoim sumieniem. Powinni jednak za
chować dystans wobec partii i własnej pasji politycznej, ponieważ:
1/ opcje polityczne mają ograniczony zakres i nigdy nie interpretują Ewangelii w ca
łkowicie trwałej i adekwatnej formie,
2/ żadna partia nie może stać się przedmiotem absolutnego wyboru, jak Ewangelia,
więc nie można jej utożsamiać z prawdą Ewangelii,
3/ chrześcijanie biorą udział w działalności różnych partii (chodzi o partie odwołujące
się do tzw. wartości chrześcijańskich), a duchowni powinni starać się objąć działalno. ścią duszpasterską wszystkie partie i grupy społeczne.
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Sobór W atykański II poucza, że dobra będące własnością Kościoła
m ożna w ykorzystyw ać w yłącznie w celu godnego spraw ow ania kultu
Bożego, prow adzenia działalności apostolskiej, posługi chrześcijańskiej
caritas oraz odpowiedniego utrzym ania duchowieństwa. Dobrami tymi
należy zarządzać zgodnie z przepisam i ustaw odaw stw a kościelnego
przy, na ile to możliwe, kompetentnej pom ocy ludzi świeckich. Dobra
zaś duchow nych mają być przeznaczone, oprócz godziwego utrzym a
nia, na w ypełnianie obow iązków stanu duchow nego. Te natom iast,
które by zbyw ały kapłani „niech zechcą przeznaczyć dla dobra Kościo
ła, albo na dzieła miłosierdzia" (DK 17).
M ogą być różne formy nieuporządkow anego korzystania z dóbr
materialnych. Jedną z nich jest w ykorzystyw anie urzędu kościelnego
w celu osobistego wzbogacania się. Podobną do tej formą jest czerpa
nie korzyści z u rzędu kościelnego dla własnej rodziny. Nieco inną for
m ą nieuporządkow anego przyw iązania może być natom iast zaanga
żowanie się duchow nych w działalność handlow ą lub operacje finan
sowe, które podejm ow ane być m ogą w celu bogacenia się.
Powyższe formy sekularyzacji i laicyzacji duchow ieństw a nie tyle
pow odują trudności w dialogu z ludźm i świeckimi, co w ogóle go
uniemożliwiają. U podabnianie się duchow ieństw a do laikatu i przej
m ow anie funkcji dla niego właściw ych uniem ożliw ia spotkanie się
tych dwóch stanów na płaszczyźnie w spółpracy, naw iązanie dialogu
w ram ach w spólnoty eklezjalnej i podjęcie w spółdziałania w apostol
stwie. Mniejsze lub większe zam azyw anie tożsamości duchow ieństw a
niszczy grunt, na którym pow inni spotkać się ze świeckimi.

3. Błędy duchownych
Nieumiejętność podjęcia i prow adzenia w spółpracy ze świeckimi
przejawia się w wielorakich formach. Ma ona także różnorodne przy
czyny, w śród których m ożna wymienić brak potrzeby współpracy, nie
znajomość laikatu, przyzwyczajenia lub naw et obawy i lęki. N ieum ie
jętność prow adzenia w spółpracy nie jest zjawiskiem now ym , ale do
daw nych trudności dochodzą stale nowe, kształtow ane przez specy
ficzny charakter współczesności.
Bez w ątpienia jedną z największych przeszkód we w spółpracy d u 
chowieństwa z laikatem jest paternalizm . W rzeczywistości polskiej
w yw odzi się on z zamierzchłych czasów, kiedy w społecznościach lo
kalnych duchow ni byli jednym i z nielicznych wykształconych ludzi,
lub zgoła jedynymi. Pełnili oni w ówczas nie tylko funkcje duszpaster
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skie, lecz także pomocnicze, wynikające z faktu, że duchow ni należeli
do osób najbardziej zorientow anych w aktualnej sytuacji. Posługa w o
bec świeckich w charakterze doradców w spraw ach administracyjnych,
praw nych, finansowych itp. była jednym ze źródeł autorytetu, którym
duchow ni cieszyli się w śród świeckich. Jednakże niosła ona także nie
bezpieczeństw o w ynoszenia się duchow nych ponad pow ierzonych
w iernych i stw arzała sytuacje dogodne do pretensjonalnego traktow a
nia ich. W spółcześnie przyczyny te nie m ogą odgrywać decydującego
znaczenia, jakkolwiek starsi duchow ni mogli się zetknąć z taką rzeczy
wistością. Wydaje się, że przyczyny w spółczesnego paternalizm u mają
charakter mentalnościowy, przekazyw any przez poprzednie pokolenia
duchownych. N iektórzy duchow ni popełniają również błąd polegający
na tym, że będąc znawcam i życia religijnego uw ażają siebie za autory
tety w rzeczywistości doczesnej. Dla niektórych może być to podstaw a
do arbitralnego oceniania niektórych działań ludzi świeckich i preten
sjonalność w kontaktach z nimi.
Paternalizm w ystępuje często z autorytarnym sposobem kierow a
nia w spólnotą. Istotą autorytaryzm u jest błędne pojm owanie hierar
chicznej struktury Kościoła. Duchowni, będąc pasterzam i mają za za
danie nauczać, uświęcać i kierować Ludem Bożym. Świeccy ze swej
strony mają obowiązek posłuszeństw a w w ierze wobec pasterzy, do
strzegając w nich przejawiającego się i działającego Chrystusa (por. KK
37). Bezpośrednie niebezpieczeństw o dla duchow nych, przez które
m ogą popaść w auto ry tarn y sposób kierow ania w spólnotą leży
w świadomości, że to po ich stronie - jako pasterzy - leży możliwość
podejm ow ania decyzji oraz fakt, że na gruncie religijnym m ogą ocze
kiwać posłuszeństw a pow ierzonych sobie świeckich. Błąd zaś polega
na tym, że łatwo jest w spraw ach życia w spólnoty nie odróżnić spraw
istotnych, które nie m ogą podlegać dyskusji, od spraw drugorzędnych,
będących efektem przem yśleń duchow nego. Te z kolei m ogą być p o d 
daw ane dyskusji, a więc i stosowane w duszpasterstw ie rozw iązania
m ogą być zmieniane, także w e w spółpracy ze świeckimi. Błędem, któ
ry m ogą popełnić duchow ni jest także oczekiwanie posłuszeństw a
w tychże spraw ach nieistotnych, tak jakby były one niezm iennym i
praw dam i w iary i zasadam i moralnym i. W ten sposób pojmując rolę
pasterza duchow ni m ogą stać się faktycznym i w ładcam i w spólnoty
kościelnej, podczas gdy Chrystus oczekuje, że swoje zadania będą w y
pełniać w duchu służby.7
7
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Postaw a paternalizm u i autorytarny stosunek do w spólnoty w ie
rzących uniem ożliw ia duchow nym przede w szystkim integrację ze
świeckimi. Integracja zaś w ym aga postaw y braterskiej i ojcowskiej,
które przejawiają się w trosce o pow ierzoną w spólnotę, przyjęciu od
powiedzialności za nią i radosnym zaangażow aniu w jej życie. Pater
nalizm i autorytaryzm uniemożliwiają także dostrzeganie charyzm a
tów i umiejętności u poszczególnych w iernych, jak rów nież poznania
charakteru w spólnoty i relacji, jakie zachodzą pom iędzy jej członkami.
W praktyce duszpasterskiej może to oznaczać, że duchow ny nie zinte
gruje się ze w spólnotą nie znając jej, lub jego praca nie będzie odpo
w iadać charakterowi wspólnoty, gdy pozna ją tylko częściowo, albo
jego poznanie będzie fałszywe.8
Obok paternalizmu i autorytaryzmu na inicjowanie i kształt w spółpra
cy m iędzy duchow nym i i świeckimi negatyw nie oddziaływ ają uprze
dzenia ze strony duchownych. U przedzenia m ogą dotyczyć w spółpra
cy jako takiej, katolików świeckich jako partnerów w e w spółpracy,
a także poszczególnych form w spółpracy. Przyczyn takiego stanu rze
czy, w odniesieniu do rzeczywistości Kościoła w Polsce, upatruje się
głównie w przedsoborow ej formacji duchow ieństw a. N iektórzy d u 
chowni nie odeszli od dualistycznego podziału Kościoła na Kościół na
uczający i słuchający, czyli ogólnie - na Kościół bierny i czynny. Takie
przyzw yczajenia w tym względzie, utrw alone wieloletnią praktyką,
umacniają taką postaw ę. Przyczyny tkw ią rów nież w braku dośw iad
czenia życia w spólnotow ego i dystansie do laikatu. M ogą one tkwić
także w osobowościach poszczególnych duchownych, jak np. nieum ie
jętność dostosowania się do zmieniającej się sytuacji duszpasterskiej
i zm iany stylu myślenia oraz pracy, w małej otwartości na ludzi i ota
czającą rzeczywistość itp.9 U przedzenia duchow nych dotyczą również
niektórych form w spółpracy. Zasłyszane, negatyw ne opinie sprzyjają
pow staw aniu stereotypów w ocenie niektórych form w spółpracy, jak
np. ruchu lub małych grup. Brak weryfikacji przez poszczególnych d u 
chownych pow oduje utrw alenie obiegowych opinii, które często są su
biektyw ne lub naw et stronnicze.
Podobne w skutkach do uprzedzeń są negatyw ne doświadczenia
duszpasterzy. N iepow odzenia w e w spółpracy pow odow ane brakiem
gotowości świeckich, brakam i w przygotow aniu samych duchownych,
8
9

Por. A. B ł a w a t. Rola i znaczenie kapłana w organizacjach ludzi świeckich. CTh
54:1984 f. 1 s. 122-123.
M. Ł a s z c z y k. Perspektywy współpracy duchownych i świeckich w Kościele. „Stu
dia Włocławskie” 3:2000 s. 185.
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nieumiejętne stosowanie poszczególnych form i m etod pracy ze świec
kimi pow oduje niechęć do ponaw iania dalszych prób w spółpracy,
a w dalszej konsekwencji może prow adzić do odrzucenia w spółpracy
z laikatem jako kierunku duszpasterstw a. Tymczasem jako pew nik n a
leży przyjąć konieczność w spółpracy z laikatem, zaś wysiłek duszpa
sterski należy skierow ać ku dobieraniu i doskonaleniu form tejże
w spółpracy. Zdarza się bowiem, że duszpasterz dobiera taką formę
w spółpracy, która nie jest adekw atna do istniejącej sytuacji, np. usiłuje
w prow adzić taki ruch, którego charyzm at nie odpow iada potrzebom
i oczekiwaniom świeckich zainteresowanych głębszym zaangażow a
niem w Kościele. Skutki nie do końca przem yślanych decyzji są łatwe
do przew idzenia. Sam duszpasterz natom iast, uogólniając swoje do
świadczenia, zam yka się na takie formy w spółpracy - w tym w ypadku
na ruchy - a naw et poddaje zakw estionow aniu potrzebę w spółpracy
ze świeckimi w ogóle. Do zarzucenia w spółpracy przyczyniają się tak
że niezadowalające efekty tejże w spółpracy. D uszpasterze podejmując
w spółpracę w iążą z nią określone nadzieje i spodziew ają się określo
nych efektów, często w stosunkowo krótkim czasie. Zapom inają przy
tym często, że na efekty w spółpracy trzeba niekiedy czekać relatywnie
długo, a uzyskany efekt jest proporcjonalnie niewielki w stosunku do
włożonej pracy. Niemniej jednak w ym ogi zmieniającej się rzeczywisto
ści pow inny skłaniać duszpasterzy do form ow ania laikatu do w spół
pracy. Nie bez znaczenia dla porzucania w spółpracy ze świeckimi są
też osobowościowe uw arunkow ania poszczególnych duchow nych.10
Innego rodzaju błędem duchow nych jest pozorow anie w spółpra
cy. Polega ono na tw orzeniu fikcyjnych struktur, organizacji, grup, któ
rych zadaniem spraw ianie w rażenia, że w spółpraca istnieje, ale jej ist
nienie odnotow ane jest jedynie w dokum entach. Takie pozorow anie
działania najczęściej ma miejsce na terenie parafii przed wizytacją ka
noniczną., kiedy to do życia powołuje się parafialne rady duszpaster
skie i ekonomiczne, ruchy i stow arzyszenia religijne, aby ich istnienie
m ożna było odnotow ać w statystykach. Pozory w spółpracy stw arza się
także wówczas, gdy pod w pływ em konieczności tw orzy się delegacje
świeckich, aby m ożna je było wysłać na oficjalne uroczystości i spotka
nia. Takie postępow anie utw ierdza świeckich w przekonaniu, że wiele
inicjatyw duszpasterskich jest chybionych, skoro duchow ni nie traktu
ją ich pow ażnie. W taki sposób rów nież podw aża się autorytet hierar
chii kościelnej, a także po części Kościoła jako w spólnoty i instytucji.

10 Por. tamże s. 185-186.
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Pozorowanie działalności duszpasterskiej i w spółpracy ze świeckimi
zniechęca ich nie tylko do w spółpracy z duchow ieństw em , ale do ja
kiegokolwiek czynnego angażow ania się w Kościele.11

4. K lerykalizacja laikatu

Zjawisko klerykalizacji laikatu dotyczy głow nie krajów Europy
Zachodniej i Ameryki Północnej. Jest zjawiskiem złożonym, a u jego
źródeł znajdują się różnorakie przyczyny. Wydaje się jednak, że decy
dującą rolę w jego zaistnieniu i rozw oju odegrały dw ie z nich: d ra
styczny spadek pow ołań kapłańskich w drugie połowie XX w ieku oraz
reformy Soboru Watykańskiego II, przyznające świeckim szersze m oż
liwości zaangażow ania w obrębie w spólnoty kościelnej. Ich skutkiem
jest zajmowanie w Kościele takich miejsc i spełnianie takich funkcji,
które dawniej zajmowali duchow ni. Stąd nazw a tego zjawiska - klerykalizacja laikatu.12
Jak zostało w spom niane wyżej, jedną z głównych przyczyn klery
kalizacji laikatu jest drastyczne zmniejszenie się liczby pow ołań ka
płańskich w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. „Z tych dwóch
kontynentów w yw odziły się praw ie w szystkie rezerw y duchow ień
stw a, z których zaopatryw ano kraje m isyjne i tzw. Kraje trzeciego
świata. Obecnie nie tylko te rezerw y całkowicie zanikły, ale praw ie
wszystkie kraje tradycyjnego chrześcijaństwa odczuwają już brak kle
ru dla zaspokojenia w łasnych potrzeb. W tej sytuacji pom oc ludzi
świeckich w zarządzaniu parafiam i i innym i jednostkam i organizacji
kościelnej stała się koniecznością chwili oraz w arunkiem przeżycia
w spólnot kościelnych."13
Z drugiej strony reformy Soboru Watykańskiego II w prow adziły
szereg zm ian w możliwościach zaangażow ania świeckich w duszpa
sterską działalność Kościoła. Po zniesieniu tzw. niższych święceń
w prow adzono posługi, które stały się dostępne ludziom świeckim.
M ogą oni spełniać posługę lektora, proklamującego Słowo Boże, oraz
akolity, ustanow ionego w celu szafowania Eucharystii. W krajach języ
ka niemieckiego akolici funkcjonują jako tzw. pomocnicy komunijni,
których zadaniem jest pom oc w rozdzielaniu Komunii św. podczas
M szy św. i nabożeństw. N iekiedy roznoszą oni Komunię św. chorym
11 Tamże s. 186.
12 E. W e r o n. Czy laikatowi grozi klerykalizacja? CTh 48:1988 f. 1 s. 113.
13 Tamże s. 115.
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do dom ów oraz, w przypadku braku kapłana, przew odniczą nabożeń
stw om w kościele.14 Pojawienie się akolitów świeckich w ywołało pe
w ien zam ęt w um ysłach osób o tradycyjnej religijności: naruszona zo
stała ustalona granica m iędzy stanem kapłańskim i świeckim. W um y
słach w ielu osób pojawiły się różne wątpliwości i niepokoje, zwłaszcza
że niekiedy dochodziło do nadużyć, kiedy, na przykład, akolita świec
ki rozdaw ał Komunię św., a zdrow y kapłan siedział w prezbiterium .
Do pogłębienia się zam ętu i dalszego zacierania się różnicy mię
dzy stanem kapłańskim i świeckim przyczyniło się rów nież w znow ie
nie przez Sobór instytucji stałego diakonatu. Obok diakonatu przej
ściowego, zarezerw ow anego dla alum nów sem inariów duchow nych
przygotow ujących się do święceń prezbiteratu, pojawił się diakonat
stały dostępny dla ludzi żonatych. W zew nętrznym aspekcie diakonat
ten często nie jest przez w iernych odróżniany od posługi akolity, co
sprzyja rozm yw aniu się dawniej ostrej i jasno sprecyzowanej granicy
m iędzy świeckim, a duchow nym . Dodać należy, że status i zadania
stałego diakonatu nie został do końca sprecyzowany, a niektóre kw e
stie z nim zw iązane nastręczają niejakich trudności naw et teologom.15
Klerykalizacji laikatu sprzyja rów nież zaangażow anie świeckich
w ramach realizacji funkcji pasterskiej w Kościele. Świeccy m ogą spra
wować takie funkcje, jak: asystentów kościelnych, referentów w kuriach
diecezjalnych, administratorów dóbr kościelnych i innych. W Niemczech
dość często w ystępują asystenci pastoralni oraz referenci pastoralni.
Zwłaszcza ci pierw si, uczestniczący w organizow aniu i kierow aniu
duszpasterstw em na terenie parafii i mający w pływ na jej życie, przejęli
w znacznym stopniu zadania, które na mocy święceń przynależą do du
chownych. Dla większości wiernych nie ma różnicy między w ypełnia
niem tych zadań przez duchowieństwo i laikat. Zatarła się zatem różni
ca pomiędzy tymi dw om a stanami Kościoła na tym odcinku.
Umożliwiając katolikom świeckim szersze zaangażow anie się
w działalność duszpasterską, wobec systematycznie zmniejszającej się
liczby kapłanów, spodziew ano się, że będzie to korzystne rozwiązanie.
W praktyce jednak rozw iązanie takie nie przyniosło spodziew anych
rezultatów. „Nie we w szystkim bow iem świecki teolog może zastąpić
kapłana. Pomim o więc zaangażow ania świeckich w pracę zarządzania
w spólnotam i kościelnymi i przekazania im praw ie wszystkich funkcji
nie wymagających święceń kapłańskich, to jednak tak przebudow any
14 E. W e r o n. Współpraca świeckich z kapłanami w ewangelizacji. Aspekt teologicznopastoralny. CTh 62:1992 f. 1 s. 138-139.
15 Tenże. Czy laikatowi grozi klerykalizacja? s. 114.
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m odel parafii nie może się obejść bez inspirującej i jednoczącej wysiłki
obecności wyświęconego kapłana."16 Przeprow adzone m.in. w Austrii
próby zbudow ania m odelu parafii w oparciu o zasadę równości zakoń
czyły się niepowodzeniem . Wynika stąd wniosek, że klerykalizacja la
ikatu, polegająca na przejm ow aniu przezeń zadań duchow nych w Ko
ściele i przeakcentow aniu apostolstwa dodatkowego świeckich jest nie
właściwą tendencją w teorii i praktyce pastoralnej.

5. Błędy świeckich
W sposób analogiczny, zauważając błędy duchow nych w prow a
dzeniu w spółpracy ze świeckimi, m ożna zauw ażyć także szereg błę
dów popełnianych przez laikat. Podobnie, jak w w ypadku duchow ień
stwa, błędy świeckich w pow ażnym stopniu utrudniają tę współpracę,
a w niektórych Sytuacjach naw et ją uniemożliwiają.
Do takich błędów zaliczyć należy brak świadomości, że katolicy
świeccy są pełnopraw nym i członkami Ludu Bożego Nowego Testa
m entu i Mistycznego Ciała Chrystusa - w spólnoty Kościoła. Brak świa
domości bycia członkami Ludu Bożego jest rów noznaczny z brakiem
tożsamości eklezjalnej. Brak ten przejawia się m.in. w tym, że świeccy
otrzym ali od Boga sobie właściwe powołanie, które daje im miejsce we
wspólnocie kościelnej i rolę do odegrania; oni natom iast ich nie znają.
Nie znają więc perspektyw , które są przed nim i otwarte, jak również
środków, które zostały przez Boga w celu ich zrealizowania. Brak świa
domości przynależności do Mistycznego Ciała Chrystusa daje w efek
cie brak świadomości poziomych więzi, jakie istnieją m iędzy ochrzczo
nymi. Przejawia się to np. w tym, że świeccy nie przeżyw ają Kościoła
jako w spólnoty braterskiej, zaś innych ochrzczonych nie traktują jako
braci i siostry w Chrystusie. N adprzyrodzone więzi istniejące m iędzy
ochrzczonymi często nie są brane pod uw agę w życiu codziennym .17
Na gruncie polskim ten brak świadomości eklezjalnej katolików
świeckich posiada dw ie przyczyny. Pierwsza z nich zw iązana jest z tra
dycyjnym, klerykałnym obrazem Kościoła, w którym laikat nie jest
czynnie i szerzej zaangażow any. Owa bierność jest źródłem braku po
czucia odpow iedzialności za Kościół, co więcej - świeccy uważając sie
bie za obserw atorów życia kościelnego stawiają siebie, przynajmniej
16 Tamże s. 115.
17 Por. E. G ó r e c k i. Współpraca duszpasterzy i katolików s'wieckich. AK 85:1993
z. 1 s. 97-98.
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mentalnościowo, poza Kościołem. Sytuację tę utrw aliło doświadczenie
socjalizmu, który działalność religijną świeckich spychał do sfery p ry 
watności. Propaganda minionego system u dążyła również do wyrobie
nia w świadomości w iernych poczucia niższej wartości z pow odu w y
znawanej wiary, a także zaistnienia podziału Kościoła na zacofany kler
i postępow y laikat oraz do postaw ienia tych dwóch stanów w opozycji
do siebie. Często stosowaną m etodą było dyskredytow anie duchow 
nych w oczach świeckich.
Podobnym problemem, które pow ażnie utrudnia współpracę z d u 
chow ieństw em lub niekiedy naw et uniem ożliwia, jest nieznajom ość
przez świeckich własnych darów i charyzmatów, które otrzym ali jako
uzdolnienia do posługi we wspólnocie. Nieznajomość osobistych da
rów i charyzm atów pow oduje, że w iele inicjatyw podejm ow anych
przez świeckich okazuje się w praktyce chybionych. Powoduje to z ko
lei niezadowolenie, a następnie frustrację. W konsekwencji okazuje się
to być przyczyną zarzucania jakichkolwiek prób podejm ow ania dzia
łalności w Kościele. Zdarza się, że wobec nieznajomości siebie i nie
umiejętności w spółpracy świeckim nie szczędzi się upokorzeń.
W łaściwym wyjściem z takiej sytuacji nie jest odsuw anie się od
w spółpracy, lecz działanie na rzecz poznania swoich darów i chary
zmatów. Bóg bow iem powołując człowieka do pracy we wspólnocie
Kościoła w yposaża go w odpow iednie uzdolnienia. Hierarchia kościel
na została w yposażona przez Niego w zdolność rozpoznaw ania d u 
chów i oceny przydatności poszczególnych ochrzczonych do podjęcia
rozmaitych obow iązków i urzędów we wspólnocie Kościoła.18
Źródłem różnego rodzaju trudności w e w spółpracy świeckich
z duchow nym i jest nieznajomość tożsamości kapłana przez świeckich,
jak również jego miejsca i roli w Kościele. Podobnie, jak w przypadku
nie znajomości własnej, świeckiej tożsamości przez laikat, tak rów nież
w tym w ypadku na taki stan rzeczy m iały w pływ dw ie zasadnicze
przyczyny. Pierw sza zw iązana jest ze w spom nianą wyżej klerykalistyczną wizją Kościoła, posiadaną przez w ielu świeckich. Powoduje
ona, że świeccy nie mają świadomości jedności z duchow ieństw em .
Często stawiają siebie w opozycji do duchow nych, co skutecznie unie
m ożliw ia lub niszczy w spółpracę. D ruga przyczyna zw iązana jest
z przem ianam i społecznymi w Polsce, które zapoczątkow ane zostały
w 1989 roku. Zm iany te spow odow ały w zrost świadomości podm ioto
wej godności u Polaków, a w niektórych przypadkach proces ten do
18 Por. K. P a r z y s z e k . W kierunku chrześcijańskiego życia wspólnotowego. CTh
48:1978 f. 4 s. 157.
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prow adził do przerostów w tym względzie. Zaowocowało to preten
sjonalnym stosunkiem do rzeczywistości, również do rzeczywistości
religijnej i kościelnej. W dziedzinie w spółpracy duchow ieństw a z la
ikatem przejawia się to roszczeniową postaw ą wobec w spólnoty Ko
ścioła, a zwłaszcza wobec duchownych. W skrajnych przypadkach słu
żebny charakter kapłaństw a traktow any jest jako osobista służba ka
płana wobec świeckiego.
Taka postaw a świeckich m a w ym ierne reperkusje. W spółpraca na
gruncie parafii pojm owana jest jako nadzorow anie i rozliczanie d u 
chownego, zwłaszcza w kwestiach m aterialnych i finansowych, przy
braku własnego, aktywnego i głębszego zaangażow ania w pracę apo
stolską lub duszpasterską. Innym następstw em jest „nieposłuszeństw o
w wierze", polegające na świadom ym postępow aniu sprzecznym z na
uczaniem Kościoła, a więc w mentalności wielu świeckich - z duchow 
nymi. W tej mierze dodatkow ym elem entem w spom agającym takie
działanie katolików świeckich jest postępujący liberalizm w życiu spo
łecznym, propagow any głównie przez m edia.19
Prozaiczną, aczkolwiek brzem ienną w skutkach, przyczyną tru d 
ności w e w spółpracy laikatu z duchow ieństw em jest lenistwo świec
kich. Wielu spośród nich ogranicza swoją działalność eklezjalną do
w ypełniania podstaw ow ych obowiązków religijnych, takich jak: nie
dzielna Msza św., spow iedź wielkanocna. Wielu jest rów nież takich
świeckich w Polsce, którzy nie wykazują naw et tak m inim alnego zaan
gażowania. Lenistwo występujące samodzielnie uniemożliwia zaistnie
nie w spółpracy w budow ie w spólnoty Kościoła. W ystępujące nato
miast z innym i błędam i świeckich przyczynia się do niszczenia przez
nich także tego, co zostało już wcześniej zbudow ane.

6. W nioski i postulaty pastoralne

Z pow yższych rozw ażań wynika, że Kościół na Zachodzie i w Pol
sce rozwijał się po Soborze w odm ienny sposób, czego w yrazem są
m.in. ukazane trudności w e w spółpracy duchow ieństw a z laikatem.
Ich odm ienność wskazuje, że nie możliwe jest przedstaw ienie uniw er
salnych w skazów ek i sposobów n ap raw y zaistniałej sytuacji, które
m ożna byłoby zastosować zawsze i w szędzie. M uszą one uw zględniać
aktualną sytuację i okoliczności. Jakkolwiek nie jest możliwe kopiow a
nie gotowych rozw iązań, naw et spraw dzonych, z jednego terenu na
19 Por. Ł a s z c z y k, s. 185-186.
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drugi, to jednak w ydaje się rzeczą słuszną poddanie analizie sytuacji
Kościoła za Zachodzie i sposobów w spółpracy duchow nych i świec
kich zw arzyw szy na fakt, że współczesne społeczeństwo polskie czer
pie wiele wzorców kulturow ych z Zachodu w w ielu dziedzinach życia
ludzkiego, także życia kościelnego, upodabniając się do społeczeństw
zachodnich. Jest więc bardzo praw dopodobne, że istniejące tam tru d 
ności w e w spółpracy m ogą być przeniesione na grunt polski.
Różnica w trudnościach dotyczących w spółpracy duchow ieństw a
z laikatem sięga podstaw. Wydaje się, że w krajach Europy Zachodniej
i Ameryki Północnej kryzys jest głębszy niż w Polsce. Dotknął on nie
tylko relacjie pom iędzy tym i stanam i Kościoła i proces ich współpracy,
ale dotknął ich tożsamości. Kryzys pow ołań kapłańskich spow odow ał
kryzys tożsamości pracujących tam kapłanów. Przeżywają go oni jako
brak poczucia własnej wartości i przydatności - nowoczesne społeczeń
stw a zdają się nie cenić kapłanów i ich roli w życiu osobistym ludzi
oraz w społeczeństw ie. M im ow olnie przyczynia się do tego także
w spólnota kościelna, która coraz bardziej uczy się funkcjonować bez
wyświęconego prezbitera. Frustracje duchow nych pogłębia ponadto
brak perspektyw na rychłe odwrócenie tendencji spadkowej pow ołań
kapłańskich. M ożna zasugerow ać wniosek, że duchow ni - jako stan powoli, ale systematycznie „wycofują się" z życia kościelnego.
Wydaje się rzeczą naturalną, że świeccy przejm ują ich funkcje,
o ile nie wym agają one święceń, zgodnie ze w skazówkam i soborowy
mi. Paradoksalnie jednak, wbrew nauczaniu Soboru, który przyznał im
szersze możliwości działania, ich zaangażow anie zwróciło się głównie
ku wspólnocie kościelnej, a nie ku uśw ięcaniu świata, co jest ich w ła
snym pow ołaniem i głów nym zadaniem .20 Taki stan rzeczy przesunął
rzeczywistą granicę m iędzy duchow ieństw em a laikatem w zględem
tej, którą kreślą dokum enty soborowe. Realizowany m odel Kościoła
jest inny, niż zakładany. W zw iązku z przesunięciem tej granicy ina
czej też w ygląda w spółpraca m iędzy tym i stanam i, niż pow inna w y
glądać.
W odmiennej sytuacji polityczno-społecznej rozwijający się Kościół
w Polsce stw orzył innego rodzaju w ięzy i sposoby w spółpracy ducho
w ieństw a z laikatem. Odm ienne są też trudności w tej współpracy. Po
epoce socjalizmu Kościół w Polsce jest w spólnotą sklerykalizowaną.
Do szerszej w spółpracy nie jest przegotow anych w ielu duchownych,
którzy przyzwyczajeni do pracy w innych okolicznościach nie dostrze
20 W e r o n. Czy laikatowi grozi klerykalizacja? s. 115.
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gają potrzeby w spółpracy. Nie jest do niej dojrzały polski laikat, który
w większości przejawia m entalną bierność wobec działalności społecz
nej, a więc także i na gruncie w spólnoty Kościoła. Bierność ta została
odziedziczona po minionej epoce i trudna jest do przezwyciężenia.
Wydaje się, że zarów no duchow nych, jak i świeckich w Polsce n a
leży uczyć m odelu współpracy, jaki nakreślił Sobór Watykański II. Wy
siłek formacyjny należy skierować głównie w stronę ludzi młodych;
starszym bowiem, zarów no duchow nym jak i świeckim, trudno jest
wykraczać poza przyzwyczajenia i stereotypy myślowe. Formacja d u 
chowieństwa wydaje się stosunkow o prostą do zrealizowania. Realiza
cja w skazań zaw artych w dokum entach doby soborowej w sem ina
riach duchow nych sprawia, że m łodzi duchow ni są otwarci na świec
kich i w spółpracę z nimi, chociaż nie zawsze znają jej sposoby. Znacz
nie trudniejszym zadaniem jest formacja laikatu, który nie znajduje się
pod tak znaczącym w pływ em w ychow aw czym . Trudności w ycho
waw cze pow iększane są now ym i zjawiskami w życiu społecznym Po
laków, takimi jak: liberalizacja uznaw anych zasad moralnych, kryzys
rodziny i autorytetów, i wieloma innymi, które negatyw nie oddziaływują na zaangażow anie się m łodzieży w działalność wspólnototw órczą. W perspektyw ie jednak postępującej laicyzacji społeczeństw a pol
skiego formowanie laikatu oraz w spółpraca z duchow ieństw em w yda
ją się koniecznością, jakkolwiek realizacja tego zadania wym agać może
zaangażow ania w ielu środków i wysiłków.

SCHWIERIGKEITEN IN DER MITARBEIT
ZWISCHEN GEISTLICHE UND LAIEN
Z u sa m m e n fa ssu n g
Obgleich die M itarbeit zwischen Geistliche und Laien in unsrer
Zeitverhältnism üßig als gut zu nennen ist, da ist się doch nicht ganz
frei von Schwierigkeiten u n d Problemen. Die Schwierigkeiten entste
hen sowohl seitens der Geistliche u n d ebenso auch der Laien. In We
steuropa und N ordam erika ist eine Tendenz zu erkennen darin, daß
Geistliche sich laizisieren, und die Laien klerizisieren sich und möch
ten die Funktionen der Geistliche in der Kirche übernehm en. Auf diese
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Weise w erden Laien den Geistliche ähnlich. In Polen ist der G rund der
Schwierigkeiten dagegen, in der M itarbeit der M angel der Vorberei
tung seitens der Geistliche und Laien. Wie es scheint, sollen im Westen
Geistlichen und Laien ihre Berufung und Aufgabe in der Kirche w ider
neuentdecken. Polnische Geistliche u n d Laien sollen zur Verantwor
tung für die Kirche u n d die M itarbeit erzogen w erden.
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