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Wstęp
Kościół jak każda w spólnota, składająca się z ludzi jest odpo
w iednio zorganizow any. Mówimy, że Kościół posiada hierarchiczną
strukturę. Sam term in „hierarchia" zostało w prow adzony na teren
teologii na początku VI w ieku przez Pseudo-Dionizego Areopagitę.
Dziś to pojęcie używ ane jest w różnych świeckich znaczeniach, nie
mających nic wspólnego z ich pierw szym zastosowaniem. W yrażenie
„hierarchia" jest pochodzenia greckiego i jest złożeniem dwóch słów;
hiera (święta) i arche (pryncypium, początek, zasada, władza). Dla Dio
nizego Mistyka hierarchia ziemska była odbiciem hierarchii, jaka pa
nuje w niebie - Bóg jest bowiem początkiem i naczelną zasadą wszel
kiego porządku i w ładzy w świecie stw orzonym . Wszelki porządek
oraz wszelka w ładza posiada swoje źródło w Bogu. Teza ta była pod
stawą uspraw iedliw ienia - legitymizacji wszelkiej w ładzy ziemskiej,
zwłaszcza cesarskiej i królewskiej, ale jest to zupełnie inna historia,
której tu nie będziem y poruszać1.
Kościół posiada strukturę hierarchiczną, posiada liczne urzędy,
posługi i charyzmaty. Zaznaczm y na początku, że w odniesieniu do
Kościoła hierarchia (święta władza) nie oznacza, że jest on monarchią,
oligarchią a na pew no nie demokracją. We wspólnocie Kościoła w y
stępują jednakże wszystkie elementy w ładzy potrzebnej do kierowa
nia społecznością ludzką: znajdziemy tu tych, którzy stanowią prawo;
tych, którzy zarządzają w spólnotą i tych, którzy osądzają. Brakuje
tylko ap aratu represyjnego w postaci policji, wojska czy więzienia
- był jednak czas, gdy w ładza świecka chętnie służyła Kościołowi
1 M. SCHMAUS, Wiara Kościoła, t. 5; Chrystusowe zbawienie w Kościele i przez Ko
ściół, Gdańsk-Oliwa 1993, s. 177-182.
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w tym zakresie. Wokół problem atyki w ładzy w Kościele narosło wie
le kontrow ersji i nieporozum ień. W spółcześnie jesteśmy świadkam i
wielu ataków na instytucję Kościoła z zew nątrz i z wew nątrz. Zarzu
ca się w ładzy kościelnej popełnienie wielu błędów. N iektórzy ludzie
głośno w yrażają swoje frustracje, zw iązane ze sposobem spraw ow a
nia urzędów kościelnych. Niejednokrotnie stawia się postulaty więk
szej demokratyzacji Kościoła. Zdecydowana większość tych zarzutów
w ynika z niezrozumienia istoty w ładzy i sposobu spraw owania urzę
du w Kościele. Spróbujmy wyjaśnić na czym to polega.

I. Źródło posługiwania w Kościele
Od początku Kościół wierzył i wyznaw ał, że jest tylko jedno źró
dło władzy, ze jest tylko jeden Pan i Nauczyciel - Jezus Chrystus. Ta
kiego też Pana Chrystusa od początku wyznawali pierwsi chrześcija
nie mówiąc: Jezus jest Panem2. W wielu ruchach a zwłaszcza w O d
nowie Charyzmatycznej bardzo w ażną, w ręcz kluczową rolę odgry
wa w yznanie i przyjęcie Jezusa jako Pana swego życia. Nie ulega w ąt
pliwości, że tylko Chrystus posiada pełną w ładzę w Kościele (i świe
cie). Inaczej nie nazywalibyśmy Go Panem, ani nie czynilibyśmy Go
Królem naszego życia.
Chrystus - założyciel Kościoła sam ustanow ił w nim odpow ied
nie posługi, sam w yposażył je w właściwą w ładzę, w yznaczył cel i
kierunek działania3. Sobór Watykański II tak o tym pisze: „Chrystus
Pan dla pasterzow ania Ludowi Bożemu i ustawicznego ludu tego po
m nażania ustanow ił w Kościele swym rozmaite posługi święte, które
mają na celu dobro całego Ciała.' W yposażeni bow iem w e w ładzę
świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z Ludu
Bożego (...) osiągnęli zbawienie" (KK 18).
C hrystusow a w ładza jest pełna. Przede w szystkim , to O n po
przez swoje Słowo, jest źródłem wszelkiego praw a w Kościele.
Wszelka doktryna i wszelkie praw o w e wspólnocie Kościoła musi się
opierać ostatecznie na Chrystusie. On rów nież jest jedynym i osta
tecznym sędzią naszego postępow ania. To on udziela odpowiedniej
mocy (łaski) do działania zgodnego z Ewangelią, w iarą i miłością.
W ładza i autorytet C hrystusa są niepodw ażalne oraz niezm ienne.
2
3
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W tym w idzim y pow ażną różnicę w porów naniu do w ładzy świec
kiej, która zależna jest od woli ludu, parlam entu, jakiejś najwyższej
rady, króla czy prezydenta. Wola ludzka jest zaś niejednokrotnie
zmienna oraz zależna od koniunktury wielu innych wpływów.
Władza, posługa i urząd w Kościele pochodzą od Chrystusa. Pra
wo, osąd i wykonanie pochodzą od Zbawiciela. Nie sprawuje on jed
nak tej w ładzy nad Kościołem bezpośrednio, w sposób fizyczny. Nasz
Pan posługuje się wybranym i osobami, odpow iednio przygotow any
mi oraz w yposażonym i. We w spólnocie Kościoła spotykam y ludzi
ustanowionych do spraw owania świętych posług: głoszenia Ewange
lii, pasterzow ania i celebrowania (szafowania) sakramentów. Ta w ła
dza w Kościele przekazyw ana jest za pośrednictw em sakram entu
święceń (sakramentu kapłaństwa). To sam Zbawiciel poprzez znak na
łożonych rąk na głowę wyświęcanej osoby przekazuje m u świętą w ła
dzę, uzdolnienie i upow ażnienie do działania w jego imieniu, albo le
piej w Jego Osobie (in persona Christi Capitis). W ładza ta przekazyw a
na jest w odpow iedniej mierze diakonom , kapłanom , a przede
wszystkim biskupom, którzy posiadają pełnię kapłaństwa. Nie mniej
jednak cały Kościół, wszyscy jego członkowie, na mocy sakram entu
chrztu, uczestniczą w godności, w e w ładzy i w funkcji królewskiej
Chrystusa - nazyw am y to udziałem w kapłaństwie pow szechnym lub
chrzcielnym.

II. Charakter w ładzy kościelnej
A. Służebny charakter posługi
W szelka w ładza dana i spraw ow ana w Kościele ma zw iązek z
Chrystusem i pow inna być spraw ow ana na w zór pozostaw iony nam
przez Zbawiciela. On zaś nie przyszedł, aby m u służono lecz, aby słu
żyć i oddać swoje życie za wielu (Mt 20,28). Podobnie i ludzie posia
dający jakiś urząd nie domagają się dla siebie jakiś zaszczytów, lecz
starają się wypełniać go w duchu służby4. Z doświadczenia naszego
codziennego, w idzim y jednakże, że służebny charakter posługi ko
ścielnej jest raczej postulatem niż rzeczywistością pow szechną. Tym
bardziej ci, którzy sprawują jakąkolwiek w ładzę w Kościele pow inni
nieustannie sobie przypominać, kto dał im tę w ładzę oraz, że są oni
tylko skromnymi „sługami Chrystusa" (Rz 1,1). Żaden bowiem uczeń
nie może być większy od swego M istrza, który dobrowolnie przyjął
4

E. OZOROWSKI, Kościół, Wrocław 1984, s. 146.

17

Ks. Mieczysław Ozorowski

„postać sługi" (Flp 2,7). Sprawujących posługę nazyw am y rów nież
szafarzami - celebransami, a po łacinie określamy ich term inem ministri (minister). Powołani są oni bowiem do spraw owania świętych mi
steriów, poprzez które otrzymujemy zbawienną łaskę. Nie mniej jed
nak ani słowo, które głoszą, ani łaska, która przez ich ręce jest udzie
lana, nie należą do nich. Są oni tylko jej powiernikam i - często słaby
mi i niegodnymi.
Służebny charakter w ładzy w idać w jej pasterskim w ym iarze.
Każdy, kto posiada odrobinę w ładzy w Kościele, począwszy od p a
pieża, poprzez biskupów i kapłanów po diakonów i wiernych świec
kich, stara się na swój sposób naśladow ać Chrystusa Dobrego Paste
rza (J 10, ln). Pasterz zaś idzie odw ażnie na czele swojego ludu,
wskazuje m u drogę, przypom ina zasady, um acnia słabych, chore
owce niesie na ramionach, a także ostrzega i broni przed złym dra
pieżnikiem - wilkiem5. U rząd kościelny rozum iany na sposób posługi
stawia zawsze na pierw szym miejscu człowieka oraz szuka sposobów,
jak pomóc m u w przyjęciu zbawienia Chrystusowego (KK 27).

B. Cele posługi
Posługi w Kościele zostały ustanow ione ze w zględów n atu ral
nych i nadprzyrodzonych. Kościół jako organizm bosko - ludzki po
trzebuje odpowiedniej organizacji i porządku do praw idłow ego dzia
łania, oraz wypełnienia swojej misji. Wynika to jakby z ze społecznej
natury człowieka. Wszędzie na świecie ludzie w sposób im naturalny
organizują się w celu zabezpieczenia swojego życia przed niebezpie
czeństwami, zapew nienia sobie środków do życia, w celach repro
dukcyjnych, edukacyjnych, kultowych i rozrywkowych itd. U porząd
kowana struktura Kościoła nie stanowi tu jakiegoś wyjątku. W dzia
łalności Kościoła, wiele z celów hum anitarnych jest specjalnie dow ar
tościowanych i uw ypuklonych, zależnie od okoliczności, miejsca i cza
su. W historii Kościół zajmował się promocją kultury i nauki, zakładał
szkoły, uniw ersytety i szpitale, był mecenasem wielkich artystów. N a
dal stara się być prom otorem postępu ludzkiego w krajach misyjnych.
Przypomnijmy jednak, że celem Kościoła nie jest prow adzenie dobrze
prosperującego biznesu. Z całą pewnością celem też nie jest osiągnię
cie komercyjnych zysków, jak to jest z większością organizacji ludz
kich. Jeżeli gdzieś w Kościele zakradają się takie pokusy, traci on m o
mentalnie na swoim autorytecie i wiarygodności.

5
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Główny cel, który w ładza w Kościele nieustannie przypom ina to
zbawienie człowieka (KKK 874). Jest to główny cel misji Kościoła. O d
powiedzialni za Kościół pow inni więc nieustannie szukać jak najlep
szych metod ewangelizacji, wzmocnienia i ożywienia w iary Ludu Bo
żego. Powinni w ykorzystyw ać swoje możliwości, aby ich posługa
była z pożytkiem przede w szystkim w iecznym dla pow ierzonej im
owczarni. Powinni oni rozumieć na czym polega Nowa Ewangelizacja
i stać w sposób niestrudzenie na jej czele - tak jak to czyni niezm or
dow any Jan Paweł II, poryw ający miliony m łodych ludzi. Powinni
także starać się o nieustanne przypom inanie praw dy i wartości ew an
gelicznych, w ich integralnej formie. W ten tylko sposób m ożna bu
dow ać cywilizację życia, miłości, spraw iedliwości i pokoju. Wydaje
się, że jedną z przyczyn kryzysu Kościoła jest zapom nienie o tych
podstawowych, katechizmowych zasadach.
C. Posłuszeństw o i odw ołanie się do dobrej w oli i m iłości
W ładza w Kościele polega na szeroko rozum ianym wolontariacie.
Kościół nie posiada policji ani wojska, nie ma aparatu represji, jaki po
siada państwo. Prawo kościelne również ma postać kanonu - czegoś,
co stanowi zasadę lub regułę życia - nie jest to ślepe i bezduszne pra
w o6 . W Kościele liczymy zawsze na dobrą wolę człowieka. Już sam
Bóg w zyw a człowieka, aby w swojej dobrej woli przyjął Objawienie i
uwierzył. Bez dobrowolnej odpow iedzi w wierze Chrystus nie może
nikogo zbawić. M inimum dobrej woli potrzebne jest do nawrócenia i
do trw ania w Kościele. Jest to podstaw ow e założenie, o którym czę
sto zapominamy. N ikt nikogo nie może zmusić do przyjęcia w iary a
tym bardziej do przyjęcia u rzęd u kościelnego. W ierni w swojej do
brej woli przyjmują i okazują posłuszeństw o przełożonym. Niew ątpli
wie może to rodzić wielkie pole do nadużyć z jednej i z drugiej stro
ny. Kościół reguluje tę sferę na forum wew nętrznym , poprzez odwo
łanie się do sumienia i odpowiedzialności przed Bogiem.
Organizm em zbudow anym na dobrej woli swoich członków nie
m ożna rządzić w sposób autorytarny, bez uwzględnienia reakcji po
zostałych ludzi. Taki sposób w ładzy może być spraw ow any przez
dyktatora, księcia czy cesarza. Nie m ożna rów nież stosować dem o
kratycznych sztuczek i manipulacji. Pierwszą i podstaw ow ą zasadą
w spraw ow aniu posługi Kościelnej jest zasada miłości, przypom niana
i pozostaw iona nam przez C hrystusa - „do końca ich um iłow ał"
(J 13,l) 7. Posiadający urząd kościelny jest przede w szystkim pierw 
6
7

R. SOBAŃSKI, Kościół - prawo - zbawienie, Katowice 1979, s. 29.
A. LUNEAU, M. BOBICHON, Kościół Ludem Bożym, Warszawa 1980, s. 97-104.
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szym świadkiem Chrystusa Zm artwychwstałego i przykładem swoje
go życia daje w zór posłuszeństw a Bogu. Tak było w pierwszych wie
kach, gdy przyjąć posługę biskupa oznaczało niechybną i gwałtowną
śmierć męczeńską, która była posiewem nowych wiernych.
Wydaje się rzeczą niezbędną nieustanne pobudzanie i przypom i
nanie o konieczności dobrej woli u człowieka wierzącego. Koniecznie
jest nieustanne, ale życzliwe badanie motywacji (dobrej woli)
u w szystkich członków w spólnoty wierzących. Pamiętajmy dobrej
woli nie da się wymusić. Przed Kościołem stoi więc nieustanne zada
nie i troska o formację duchow ą ludzi pełniących jakąkolwiek funkcję
w kościele. O trzym any urząd w Kościele nie jest gwarancją świętości
osobistej, ale odw rotnie pow inien być zachętą do pogłębienia osobi
stego życia w iary (oraz do ciągłego nawracania się).
Należy również tu przypom nieć, że wierni świeccy są pow ołani
do w spółpracy z hierarchią kościelną. Biskup ordynariusz może rów 
nież pow ierzyć niektórym osobom świeckim określone zadania, dla
nich właściwe. W pew nych okolicznościach świeccy m ogą rów nież
pełnić pew ne u rzędy właściwe osobom duchow nym . Na świeckich
spoczywa rów nież odpow iedzialność podejm ow ania takich działań,
aby Boże zbawienie coraz lepiej docierało do wszystkich ludzi8.

III. Rodzaje i stopnie w ładzy kościelnej
W ładza w Kościele opiera się na trzech kolumnach. Podstawowa
hierarchia w ładzy wiąże się ściśle z kapłaństwem i udzielanym i świę
ceniami. W yżną rolę odgryw a również w ym iar praw ny - mocno roz
budow any w Kościele, oraz w ym iat charyzmatyczny.

A. Władza płynąca z święceń
Nikt sam sobie nie może udzielić sam sobie łaski ani autorytetu.
Z tego pow odu Chrystus ustanowił sakram ent święceń, dzięki które
m u wyświęceni szafarze posiadają odpow iednie upow ażnienie
i uzdolnienie do spraw owania sakramentów, które udzielają zbawczej
łaski (KKK 875). Święta w ładza działania w imieniu Chrystusa Głowy
(in persona Christi Capitis) zostaje udzielona kapłanom przez oddzielny
sakrament, w którym najważniejszym gestem jest włożenie rąk.
W yróżniamy trzy stopnie święceń: biskupie, kapłańskie i diakoń
skie. Są one podstaw ą do wyróżnienia dwóch stopni kapłaństwa: epi
8
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skopat (biskup) oraz prezbiterat (kapłan) (KKK 1554). Biskupi są na
stępcami A postołów oraz są spadkobiercam i sukcesji apostolskiej
(KPK kan. 375)9. Poprzez konsekrację biskupią zostaje udzielona peł
nia sakram entu święceń, która nazyw ana jest najw yższym kapłań
stwem i pełnią świętego posługiwania (KK 33). Biskupi z święceniami
otrzymują funkcję uświęcania, nauczania i rządzenia pow ierzonym im
kościołem lokalnym.
Wyświęceni kapłani są współpracownikam i biskupa w w ypełnia
niu powierzonego im przez Chrystusa posłannictwa apostolskiego10.
Kapłani są ściśle związani z biskupem. Na mocy sakram entu kapłań
stwa, na podobieństwo Chrystusa najwyższego i wiecznego Kapłana,
głoszą Ewangelię, są pasterzam i w iernych oraz celebrują k ult Boży
(KK 28). Diakon, chociaż nie jest kapłanem to również uczestniczy w
posłaniu Chrystusa i może spraw ować praw em m u przypisane funk
cje kościelne.

B. Władza prawna (jurysdykcja)
W ładza praw na ściśle wiąże się z święceniami, które dają czło
wiekowi odpow iednie w ew nętrzne wyposażenie w łaskę i niezatarty
znak - znamię. Stopnie w ładzy jurysdykcyjnej (prawnej) są ściśle
określone praw em kanonicznym. W dużej części posiadają one cha
rakter dyscyplinarny i dostosowany do w arunków społecznych i hi
storycznych. Prawo kanoniczne opisuje w sposób precyzyjny, jak ma
być konkretnie spraw ow ana w ładza w Kościele. Najw yższą i pełną
władzę posiada Ojciec święty jako Biskup Rzymski i następca św. Pio
tra. Pod w zględem sakram entalnym jest on zw ykłym biskupem , ale
pod względem praw nym pełni on najwyższy urząd, określany wielo
ma innymi terminami (KPK kan. 330). Biskup Rzymu cieszy się p ry 
matem oraz przywilejem nieomylności w nauczaniu wiary, co jest w y
razem bezbłędności i nieomylności całego Kościoła.
Biskupa Rzymu wspom agają wszyscy wyświęceni biskupi, którzy
wspólnie z Papieżem tw orzą Kolegium Biskupów (KPK kan. 336-341).
Kolegium to sprawuje swoją w ładzę w sposób uroczysty na soborze
powszechnym. W ładza ta ujawnia się również podczas synodu bisku
pów (KPK kan. 342-348). Papież w w ykonyw aniu swojej posługi jest
w spom agany przez Kolegium K ardynalskie oraz przez Kurię
Rzymską. Istnieją też odpowiednie struktury kościelne w poszczegól
nych państw ach i prowincjach kościelnych.
9 L. BOUYER, Kościół Boży, 1977, s. 325-334.
10 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłańskim, 2.
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Za poszczególne kościoły lokalne odpowiadają biskupi diecezjal
ni i to oni posiadają odpow iednią w ładzę jurysdykcyjną (własną,
zwyczajną i bezpośrednią) do kierow ania pow ierzoną m u cząstką
Ludu Bożego (KPK kan. 381-402). W w ypełnianiu tej posługi potrze
buje on pomocy odpowiednich struktur: biskupów pomocniczych, ku
rii, seminarium, sądu biskupiego itp.
W w ypełnianiu misji Chrystusowej biskupa diecezjalnego w spie
rają kapłani. W sposób szczególny myślimy tu o proboszczach, któ
rym pow ierzone jest w ładanie nad parafią. Niektóre funkcje kościel
ne biskup może pow ierzyć także osobom świeckim np. katechetom
lub nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii.

C. Władza charyzmatów
O
charyzmatach w życiu pierw otnego Kościoła najwięcej pisał św.
Paweł. To on również zauw aża, że istnieje w śród nich jakby pew ien
podział, hierarchia, lub stopniow anie (IK or 12, 28-30). Najważniej
szym i najcenniejszym darem i charyzm atem jest miłość (1 Kor 13, 2.
8; 14, 1). Duch Święty w zbudza różne dary i charyzm aty w celu bu
dow ania żywej w spólnoty Kościoła11. Pośród owych darów łaski za
uw aża się pew ne zróżnicowanie, które zależne jest również od odpo
w iedzi człowieka na otrzym any dar.
Charyzm atyczny w ym iar w ładzy jest zrozum iały jedynie kontek
ście łaski i miłości. Nie mniej jednak, obejmuje on wszystkich człon
ków Kościoła: posiadających tytuły i urzędy a także tych, którzy są
zakonnikam i i zwykłym i w iernym i12. Duch bowiem pobudza do dzia
łania i odpow iedzialności tak hierarchów jak i prostych ludzi
ochrzczonych. Jeżeli możemy tu mówić o hierarchii, stopniow aniu lub
wartościowaniu to jest to bardzo trudne. W ocenie należałoby zasto
sować miarę gorliwej miłości do Boga i żarliwości w budow aniu jego
Królestwa. M ożna jednakże zauw ażyć pew ien próg - jest nim konse
kracja, poświęcenie swego życia na w yłączną służbę Bożą. Przykła
dem takiego poświęcenia są śluby zakonne lub inne podobne prakty
ki spotykane w nowych wspólnotach religijnych. Jeżeli kościelną w ła
dzę rozum iem y jako służbę Bogu i ludziom, to nie ma piękniejszej i
czystszej władzy, jak pełna miłości posługa otrzym anym charyzmatem
we wspólnocie13.

11 E. OZOROWSKI, Kościół, Wrocław 1984, s. 206.
12 Y. CONGAR, Wierzę w Ducha Świętego, t. 3, Warszawa 1996, s. 312-320.
13 R. LAURENTIN, Nieznany Duch Święty, Kraków 1998, s. 449-454.
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IV. Sposoby sprawowania posługi kościelnej
Wiele jest sposobów spraw owania w ładzy w Kościele. N iew ątpli
wie zależne jest to od charakteru i zdolności ludzi w danych czasach
dzierżących ster łodzi Kościoła. Od samego początku wyłaniają się
jednakże pew ne rysy wspólne, które trwają niezmiennie do dziś.

A. Jednoosobowa odpowiedzialność
W ładza kościelna posiada zaw sze charakter osobowy. To Chry
stus sam wybiera swoich uczniów oraz Apostołów i im pow ierza pie
czę nad swoim Kościołem. Są oni świadkami Chrystusa Zm artw ych
w stałego oraz swoim życiem i słowem dają św iadectw o Ewangelii.
N astępcami Apostołów są biskupi. Następcą Piotra jest Biskup Rzy
mu. Za każdym razem mam y bezpośredni, osobisty związek z Chry
stusem. Tak Papież, jak i każdy biskup ponoszą jednoosobową odpo
w iedzialność za właściwe w ypełnienie swojej misji, najpierw wobec
Boga a następnie wobec Kościoła14. W spraw ow aniu swego urzędu
ani Papież ani żaden inny biskup nie jest sam, to jednak w większości
przypadków , tylko on jednoosobowo ma praw o i obowiązek podjąć
decyzje, zgodne z praw em kościelnym, ponosząc ostateczną odpowie
dzialność przed Sądem Bożym (KKK 879). Nikt nie może go zwolnić
z tej odpowiedzialności. Biskup zaś jest źródłem i fundam entem jed
ności w Kościele (KKK 886). Jeżeli wypełnia on swoją posługę z miło
ścią, zachowując wierność Ewangelii na pew no znajdzie on sposób na
znalezienie zrozum ienia i przychylności swoich wiernych15. Ta jedno
osobowa odpow iedzialność dotyczy nie tylko biskupów , lecz także
i inne osoby pełniące odpowiedzialne funkcje w Kościele.
B. Kolegialność
Odpowiedzialności indywidualnej tow arzyszy inna zasada: kole
gialność. Chrystus ustanowił od razu kolegium dw unastu Apostołów,
którzy zawsze przebywali razem. Razem otrzymywali pouczenia, ra
zem też zostali rozesłani16. Każdy biskup pełni swoją posługę w ra
mach Kolegium Biskupów w jedności Papieżem - następcą św. Piotra.
Podobnie kapłani pełnią swą posługę w ramach prezbiterium diecezji
pod kierunkiem swego biskupa (KKK 877). Od początku istnienia Ko
ścioła m ożna w nim w yodrębnić instytucję rady starszych (Dz 15,6;
14 B. SESBOUE, Władza w Kościele, Autorytet, prawda i wolność, Kraków 2003, s. 256.
15 JAN PAWEŁ II, Adhortacja Pastores gregis, nr 44.
16 B. SESBOUE, Władza w Kościele, Autorytet, prawda i wolność, Kraków 2003, s. 250.
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21, 28). Kolegium czy każda inna rada w Kościele nie posiada autory
tatywnej w ładzy i nie może podejm ow ać ostatecznych i wiążących
decyzji. Ci jednak, którzy podejmują ostateczne jednoosobowe decy
zje pow inni brać pod uw agę ich w spólną opinię. Kolegialność we
współczesnym Kościele objawia się poprzez różnego rodzaju instytu
cje, których działanie i kompetencje są określone praw em kanonicz
nym. Do najważniejszych tego ty p u struktur należy zaliczyć Sobór,
zw ołany przez Papieża; różnego rodzaju Synody Biskupów, Konferen
cje Episkopatu, Synody diecezjalne, prowincjale i krajowe, oraz róż
nego rodzaju Rady i Komisje.
C. O dpow iedzialność całego Ludu Bożego
Wszyscy wierni ochrzczeni biorą udział w misji królewskiej Chry
stusa. Ponoszą więc razem z kapłanam i i biskupam i odpowiedzialność
za wspólnotę Kościoła. W ierni świeccy mogą współdziałać w w yko
nyw aniu w ładzy w Kościele na wiele sposobów, nie tylko na zasadzie
daru, łaski i charyzm atu, ale także na mocy przepisów p raw a17. Ka
nony Kościelne zezwalają świeckim na udział w synodach, różnego
rodzaju radach duszpasterskich i ekonomicznych, trybunałach kościel
nych itd. (KKK 911). Mówimy, że w państw ie naród rządzi nogami,
idąc do urn wyborczych. Podobnie jest w Kościele. Lud Boży rządzi
poprzez swoje przyw iązanie do Chrystusa, poprzez um iłowanie Ko
ścioła Matki, poprzez świadectwo wiary, poprzez słuchanie Słowa Bo
żego, poprzez przyjmowanie sakram entów itd. - na tym polega chrze
ścijański sposób „głosowania". Nie ma bowiem gorszej sytuacji, gdy
kościoły pozostają puste a rządzący nimi nie mają kom u posługiwać.
Jeżeli w iara nie jest przekazyw ana a Ewangelia nie jest głoszona, tra
ci sens spraw owanie jakiejkolwiek w ładzy duchowej.

Zakończenie
Na zakończenie przypomnijmy, że wszelka w ładza kościelna po
chodzi bezpośrednio od Chrystusa - Głowy Kościoła. W ładza kościel
na posiada charakter posługi i polega na służeniu z miłością Ludowi
Bożemu. U rząd kościelny wiąże się ściśle ze święceniami kapłańskimi
biskupow i szczególna i niezastąpiona rola przypada biskupow i.
Uprzywilejowane miejsce posiada również Biskup Rzymu - następca
17 M. SCHMAUS, Wiara Kościoła, t. 5: Chrystusowe zbawienie w Kościele i przez Ko
ściół, Gdańsk-Oliwa 1993, s. 188-198.
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św. Piotra - to on posiada najwyższy autorytet nauczający i prym at
w pasterzow aniu. W ładza w Kościele zw iązana jest z jednoosobową
odpowiedzialnością w spieraną przez różnego rodzaju instytucje kole
gialne. W zarządzaniu Kościołem mogą i pow inni uczestniczyć wierni
świeccy, zgodnie z przepisam i praw a kanonicznego. Każdy ochrzczo
ny pow inien być otw arty na działanie Ducha Świętego oraz na jego
dary i charyzmaty - w ten sposób skuteczniej i pełniej może spraw o
wać swoją cząstkę w ładzy w Kościele.

L’OFFICE ET LE MINISTÈRE EN EGLISE
RÉSUMÉ
L'auteur de cet article a voulu présenter l'essence du ministère en
Eglise. Souvent la conception du ministère en Eglise pose beaucoup
de problèmes et de m alentendus. Parfois la hiérarchie de l'Eglise est
comprise comme une monarchie. Dans le prem ier chapitre l'auteur a
rappelé que le pouvoir ecclésiastique vient à travers les A pôtres du
Christ Lui-même et non d u peuple. Ensuite il a m ontré que le
m inistère en Eglise est u n service auprès du Peuple de Dieu. Son
exercice repose sur la bonne volonté et l'am our réciproque. Et son but
prem ier est l'évangélisation et la sanctification du peuple. N ous
connaissons trois types du pouvoirs en Eglise : l'ordination, la
juridictions et les charismes. Le ministère ecclésiastique est exercé en
trois formes de responsabilités: personnelle (pape, évêque, curé),
collégiale (concile, synode, conseil), com m unautaire (toute la
com m unauté de l'Eglise).
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