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PASTORAL PROMOTION OF THE LAY FAITHFUL
IN THE CONTEXT OF PASTORAL CARE OF FAMILIES
A b s t r a c t. The Second Vatican Council and the post-conciliar teaching of the Church and
in particular the Apostolic Exhortation „Cristifideles laici” of Pope John Paul II gave theological grounds for granting the lay people their proper place and role in the salvific mission of
the Church. These assumptions, however, require continuous care for their implementation in
everyday practice of the Church, in the pastoral ministry. One of the major demands of the
new evangelization is therefore ecclesial pastoral promotion of the laity. The first dimension
of social and ecclesial commitment of the lay faithful is to support the family. This means
participation in the pastoral care of families and activities in the economic, cultural and legislative field, which would promote the family. Participation of the lay people in the pastoral
care of families has been established by John Paul II as a church mission. It is, therefore, not
only a support for priests but proper apostolic task of the lay faithful. This article is an attempt
to show the need for pastoral promotion of the laity as a postulate of the new evangelization.
It presents the theological basis of their participation in the apostolic mission of the Church
and formulates pastoral proposals.
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Dziaalność Kościoa mozna nazwać misja apostolska lub kościelnym
apostolatem. Apostolat oznacza uczestnictwo w zbawczym posaniu Jezusa
Chrystusa caego Ludu Bozego, powoanego do tego, „aby szerzac
 królestwo
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Chrystusa po caej ziemi ku chwale Ojca, uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez nich skierować cay świat rzeczywiście do Chrystusa” (DA 2). Eklezjologia II Soboru Watykańskiego znosi
tradycyjny podzia na Kośció nauczajacy
 i Kośció suchajacy,

czy tez na
Kośció w znaczeniu czynnym i Kośció w znaczeniu biernym, czyli taki,
który jest obarczony odpowiedzialnościa i taki, który z tej odpowiedzialności
jest zwolniony. Ów podzia by nie tyle bedem doktrynalnym, ile praktycznym, a zatem pastoralnym, swoista „schizma pastoralna”
 1. Stad
 przezwyciezenie tego bedu ma przede wszystkim wazne konsekwencje duszpasterskie.
Duszpasterze nie zostali bowiem ustanowieni przez Chrystusa po to, aby
realizować samodzielnie cae zbawcze posannictwo Kościoa w stosunku do
świata. Ich zadaniem jest uznanie posugi i charyzmatu wiernych świeckich
i troska o to, „zeby wszyscy oni pracowali zgodnie, kazdy na swój sposób,
dla wspólnego dziea” (KK 30).
Niniejszy artyku stanowi próbe uzasadnienia potrzeby pastoralnej promocji
kościelnego laikatu w obszarze duszpasterstwa rodzin oraz ukazania podstawowych zadań apostolskich wiernych świeckich w odniesieniu do tego obszaru duszpasterskiej misji Kościoa. Skada sie bedzie z nastepujacych

cześci:
teologiczne podstawy pastoralnej promocji laikatu, pastoralna promocja laikatu w misji ewangelizacyjnej Kościoa ad intra i ad extra, apostolat na rzecz
rodzinny, ad intra i ad extra duchowni i świeccy w misji apostolskiej Kościoa wobec rodziny.

I. TEOLOGICZNE PODSTAWY PASTORALNEJ PROMOCJI LAIKATU

Promocja kościelnego laikatu, jako zadanie pastoralne, wyrasta nade
wszystko na podozu odnowionej w toku II Soboru Watykańskiego wizji
Kościoa. Kościelna wspólnota to nie instytucja świadczaca
 wiernym religijne
usugi, ale powszechny sakrament zbawienia (por. KK 48), czyli Lud Bozy,
który przyjmuje dar zbawienia, a jednocześnie udziela tego daru ludziom
kazdego czasu. Organiczne waczenie

we wspólnote Ludu Bozego, bedace


1
„Pojecie to zamierza ujać
 owa forme Kościoa, w której nie wszyscy sa powoanymi
i podmiotami, ale sa w nim powoani i niepowoani, podmioty i przedmioty, tacy którzy sie
troszcza i tacy, o których sie troszczy, Kośció nauczajacy
 i Kośció suchajacy,

kościelni
przeozeni i duchowni poddani, obsugujacy
 i obsugiwani. Do rzedu tych przeciwstawnych par
nalezy takze para kler i świeccy”. P. M. Z u l e h n e r. Pastoraltheologie. T. 2. Gemeindepastoral. Düsseldorf: Patmos Verlag 1995 s. 130.
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konsekwencja przyjecia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (zwaszcza chrztu), nie tylko uzasadnia wspólne wszystkim ochrzczonym chrześcijańskie powoanie i godność, ale równiez stanowi źródo wspólnego ogóowi
wyznawców Chrystusa posannictwa2.
Wszczepienie w Mistyczne Ciao Chrystusa tworzy fundament, który zarówno uzdalnia, jak i powouje kazdego ochrzczonego do uczestnictwa
w zbawczej misji Kościoa urzeczywistniajacej
 sie w historii. „Wierni świeccy
– naucza II Sobór Watykański – stawszy sie uczestnikami funkcji kapańskiej,
prorockiej i królewskiej Chrystusa, maja swój udzia w posannictwie caego
Ludu Bozego w Kościele i w świecie. […] Poniewaz zaś waściwościa stanu
ludzi świeckich jest zycie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa
ich Bóg, by ozywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn
swoje apostolstwo w świecie” (DA 2). Konieczność pastoralnej promocji
kościelnego laikatu wynika zatem nie ze zmniejszajacej

sie liczby duchownych powoań i nadmiernego obciaz
 enia duszpasterzy, którzy potrzebuja pomocy, ale wypywa z poprawnego zrozumienia teologicznej prawdy, ze tylko
Kośció „zywy”, a wiec zozony z ludzi, którzy świadomie i wielkodusznie
podejmuja wypywajace
 z chrześcijańskiego powoania obowiazki,

moze być
naprawde „zyciodajny”, czyli stanowić skuteczny znak i narzedzie zbawienia
w świecie.
Przyznanie i zabezpieczenie kościelnej podmiotowości laikatu wypywa
dalej z powierzonej Kościoowi misji wobec świata. Bozy plan zbawienia
ogarnia bowiem caa rzeczywistość stworzona.
 „Chrystusowe dzieo odkupienia majace
 zasadniczo na celu zbawienie ludzi, obejmuje równiez odnowe
caego porzadku

doczesnego. Stad
 posannictwo Kościoa nie polega tylko na
przekazywaniu ludziom ewangelicznego oredzia Chrystusa i Jego aski, ale
takze na przepajaniu i doskonaleniu duchem ewangelicznym porzadku

spraw
doczesnych” (DA 5). Doskonalenie porzadku

doczesnego w duchu Ewangelii
nie moze sie dokonać inaczej, jak tylko poprzez autentyzm chrześcijańskiego
świadectwa wyznawców Chrystusa, którzy w tworzeniu tego porzadku

uczestnicza,
 a sa to w zdecydowanej wiekszości ludzie świeccy. W aktualnych
uwarunkowaniach, w sytuacji postepujacych

procesów sekularyzacji, jedynie
na drodze podjecia waściwego świeckim chrześcijanom ich powoania
w świecie moze dokonać sie ewangelizacja tych obszarów doczesnej egzystencji, które na skutek emancypacji rzeczywistości ziemskich zatraciy chrze-

2
Por. T. M a k o w s k i. Postulat pastoralnej promocji kościelnego laikatu w świetle
Katechizmu Kościoa Katolickiego. „Studia Gnesnensia” 23:2009 s. 124-128.
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ścijańskie oblicze: kultury, gospodarki i polityki. Kościelna podmiotowość
laikatu ma zatem swoja podstawe nie tylko w chrzcielnej konsekracji, ale
i w tym, co soborowa konstytucja Lumen gentium nazywa „świeckościa”

(indoles saecularis)3.
Te „świeckość” nalezy rozumieć nie tylko jako fakt spoeczny, ale takze
jako fakt teologiczny i kościelny, a wiec jako waściwy dla wiernych świeckich sposób realizacji chrześcijańskiego powoania4. Sekularyzacja, rozumiana jako wyemancypowanie sie podstawowych zakresów doczesnej aktywności
ludzkiej spod kontroli i kurateli Kościoa, jest uprawnionym procesem cywilizacyjnym (por. KDK 36). Nie wolno zatem obarczać jej wina za wspóczesna
dechrystianizacje porzadku

doczesnego. Niechrześcijańskie oblicze zautonomizowanych rzeczywistości ziemskich ma swoje źródo w bierności kościelnego
laikatu. W zsekularyzowanym świecie Kośció moze być bowiem obecny juz
nie na drodze „zawaszczenia” róznych sfer zycia publicznego, ale jedynie –
jak to juz zaznaczono – opierajac
 sie na autentycznych i obejmujacych

caość
doczesnego bytowania świadectwa swoich czonków5.
W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, bedacej
 zarówno owocem synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji, jak i zarysem pastoralnego programu
papieza Franciszka, znaleźć mozna zarówno pozytywny opis przemian, jakie
zaszy w Kościele w odniesieniu do świadomości tozsamości oraz misji świeckich w Kościele, jak i istniejace
 w tym obszarze niedostatki. Dotycza one dwóch
podstawowych problemów: nieprzezwyciezonej jeszcze w wielu miejscach klerykalizacji zycia Kościoa oraz skupieniu sie świeckich w ich kościelnych zadaniach tylko na misji ad intra. Franciszek uja
 to w nastepujacych

sowach:
Dysponujemy licznym laikatem, choć nie wystarczajacym,

z zakorzenionym poczuciem wspólnotowym i wielka wiernościa zaangazowaniu w miość, katecheze, celebrowanie wiary. Ale uświadomienie sobie tej odpowiedzialności laikatu, wypywaja

3
„Waściwościa specyficzna laików jest charakter świecki […]. Zadaniem ludzi świeckich,
z tytuu waściwego im powoania, jest szukać Królestwa Bozego zajmujac
 sie sprawami świeckimi i kierujac
 nimi po myśli Bozej. Zyja oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem
i poszczególnych spraw i obowiazków

świata, i w zwyczajnych warunkach zycia rodzinnego
i spoecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Pan Bóg ich powouje, aby wykonujac
 waściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym, przyczyniali sie do uświecenia świata na ksztat zaczynu, od zewnatrz

niejako, i w ten sposób przykadem zwaszcza
swego zycia, promieniujac
 wiara,
 nadzieja i miościa,
 ukazywali innym Chrystusa” (KK 31).
4
Por. M. P o l a k. Mistagogia w duszpasterstwie Kościoa. Studium pastoralnoteologiczne. (Studia i Materiay  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydzia Teologiczny 152). Poznań: Wydawnictwo UAM 2012 s. 249.
5
Por. M a k o w s k i. Postulat pastoralnej promocji s. 128.
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cej z chrztu i bierzmowania, nie przejawia sie w ten sam sposób we wszystkich
stronach. W niektórych wypadkach, poniewaz nie zostali uformowani, aby podjać

wazna odpowiedzialność, w innych przypadkach nie znajdujac
 miejsca w swoich
Kościoach partykularnych, by sie wypowiedzieć i dziaać, z powodu nadmiernego
klerykalizmu, pozostawiajacego

ich na marginesie decyzji. Nawet jeśli zauwaza sie
wieksze uczestnictwo wielu w posugach świeckich, zaangazowanie to nie znajduje
odzwierciedlenia w przenikaniu wartości chrześcijańskich do świata spoecznego,
politycznego i ekonomicznego. Wiele razy ogranicza sie do zadań wewnatrzkościel
nych bez rzeczywistego zaangazowania w zastosowanie Ewangelii w transformacji
spoeczeństwa. Formacja świeckich oraz ewangelizacja kategorii zawodowych i intelektualnych stanowia wazne wyzwanie duszpasterskie6.

Pastoralna promocja kościelnego laikatu inspirowana zaozeniami „nowej
ewangelizacji”, stanowi nieodzowny warunek ewangelizacji zsekularyzowanego świata. Proces sekularyzacji, rozumiany jako emancypacja zycia spoecznego i ludzkiej kultury spod kontroli i kurateli Kościoa, nie prowadzi per se
do dechrystianizacji. Niejednokrotnie jednak ta dechrystianizacja staje sie
faktem. I tu waśnie pojawia sie w caej ostrości konieczność wielkodusznego
podjecia przez świeckich ich posannictwa w świecie. „Nowe sytuacje – zarówno w Kościele, jak i w zyciu spoecznym, ekonomicznym, politycznym
i kulturalnym – domagaja sie dzisiaj ze szczególna sia zaangazowania świeckich. Bierność, która zawsze bya podstawa nie do przyjecia, dziś […] staje
sie wina.
 Nikomu nie godzi sie stać bezczynnie”7.

II. PASTORALNA PROMOCJA LAIKATU
W MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOA AD INTRA I AD EXTRA

Pastoralna promocja laikatu w misji ewangelizacyjnej Kościoa ad intra
wyraza sie w dwóch postaciach: w formie posug nieurzedowych oraz
w uczestnictwie w posugach urzedowych, zwiazanych

z sakramentem świeceń kapańskich. W pierwszym wypadku postulat promocji oznacza:
 w wymiarze prorockim: goszenie oredzia zbawienia poprzez świadectwo
zycia, podjecie zadań katechumenatu domowego, udzia i wspóprace z katechizacja szkolna i parafialna,
 waczenie

sie w ewangelizacje za pośrednic-

6

F r a n c i s z e k. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o goszeniu Ewangelii we
wspóczesnym świecie. Watykan 2013 nr 102 [dalej cyt.: EG].
7
J a n P a w e  II. Adhortacja apostolska Chistifideles laici o powoaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie. Watykan 1988 nr 3 [dalej cyt.: ChL].
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twem mass mediów, zawodowe uprawianie teologii, uczestnictwo w ewangelizacji misyjnej;
 w wymiarze kapańskim: podmiotowość i aktywizacje liturgiczna.

W pierwszym wypadku chodzi gównie o świadome podjecie przez nupturientów roli szafarzy sakramentu mazeństwa, a przez ogó wiernych funkcji
skadania „duchowych ofiar” w celebracji eucharystycznej; w drugim natomiast – o wykonywanie funkcji liturgicznych (ministranckich, lektorskich,
komentatorskich, śpiewaczych, muzycznych, porzadkowych

itp.);
 w wymiarze królewskim: wejście na droge staego nawracania sie, zaangazowanie charytatywne, penienie funkcji kościelnych (np. biurowych, administracyjnych, gospodarczych, sadowniczych),

moderatorstwo w stowarzyszeniach i ruchach religijnych, udzia w radach i synodach pastoralnych8.
Gdy chodzi o wspóuczestnictwo w penieniu posug urzedowych, zwiaza
nych z misja kościelnej hierarchii, to wchodza w rachube jedynie te, które nie
wymagaja świeceń kapańskich, np. penienie posugi sowa Bozego poza
kontekstem liturgicznym, przewodniczenie nabozeństwom paraliturgicznym,
nadzwyczajne szafarstwo chrztu i Komunii św.
Pastoralna promocja laikatu w misji ewangelizacyjnej Kościoa ad extra
ma odniesienie do waściwego katolikom świeckim powoania, którego istote
Jan Pawe II określi jako „suzenie czowiekowi i spoeczeństwu” (por. ChL
36). Wedug adhortacji Christifideles laici ta suzba ukonkretnia sie poprzez
zaangazowanie w obrone i poszanowanie nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, zaangazowanie na rzecz promocji spoecznej rodziny, zaangazowanie
w sfere dobroczynności oraz „przepajanie duchem ewangelicznym” podstawowych zakresów doczesnej aktywności: polityki, gospodarki i kultury.
Zanim omówimy dokadniej zaangazowanie świeckich na rzecz promocji
spoecznej rodziny oraz ich udzia w duszpasterstwie rodzin, wskazemy krótko na pozostae dwa zadania. Apostolat zwiazany

z obrona i popieraniem
godności osoby ludzkiej obejmuje obrone praw osobowych czowieka. Aktualna sytuacja wymaga szczególnej obrony prawa do zycia i prawa do wolności
religijnej. Te dwa uprawnienia sa sprawdzianem rzeczywistego szacunku dla
godności osobowej czowieka.
Poszanowanie osobistej godności, za którym idzie obrona i krzewienie praw ludzkich, wymaga uznania religijnego wymiaru czowieka. Wymóg ten nie jest po
prostu sprawa wyznania, ale jest geboko wrośniety w sama rzeczywistość czowieka. W istocie, zwiazek

z Bogiem jest elementem konstytutywnym samego być

8

Por. M a k o w s k i. Postulat pastoralnej promocji s. 133-149.
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i istnieć czowieka: bo w Bogu zyjemy, poruszamy sie i jesteśmy (Dz 17, 28).
I choć nie wszyscy wierza w te prawde, ci, którzy sa o niej przekonani, maja prawo do tego, by ich wiara spotykaa sie z naleznym poszanowaniem, podobnie jak
bedace
 jej konsekwencja w zyciu indywidualnym i wspólnotowym decyzje. Na
tym waśnie polega prawo do wolności sumienia i wolności religijnej, którego
faktyczne uznanie jest jednym z najwyzszych dóbr i najpowazniejszych obowiaz
ków kazdego ludu, który naprawde ma wole zabezpieczenia dobra osoby i spoeczności (ChL 39).

Apostolat w dziedzinie dobroczynności, wyrazajacy
 sie w tradycyjnych
i nowych formach w odniesieniu do niedostatku nie tylko materialnego, ale
i duchowego, to najbardziej powszechna, bezpośrednia i zwyczajna forma
„ozywiania duchem chrześcijańskim porzadku

doczesnego” (por. ChL 41).
Zaangazowanie polityczne dopenia w sposób konieczny suzbe „miości miosiernej”. Świeccy katolicy zaangazowani w polityke – zgodnie z nauczaniem
II Soboru Watykańskiego9 – winni bez watpienia

szanować waściwie pojeta
autonomie rzeczywistości ziemskiej. Jednak „równocześnie pilnym i odpowiedzialnym zadaniem świeckich jest dawanie świadectwa tym wartościom ludzkim i ewangelicznym, które posiadaja wewnetrzny zwiazek

z dziaalnościa
polityczna,
 jak wolność, sprawiedliwość, solidarność, wierne i bezinteresowne
oddanie sprawie wspólnego dobra, prosty styl zycia, preferencyjna opcja na
rzecz ubogich i najmniejszych” (por. ChL 42).
Apostolat w sferze gospodarki wyraza sie w trosce o prawidowy ksztat
rozwoju gospodarczego (rozwój caego i kazdego czowieka), w uszanowaniu
i podnoszeniu godności ludzkiej pracy, w liczeniu sie z funkcja spoeczna
wasności oraz w odpowiedzialności ekologicznej (por. ChL 43). Z kolei
ewangelizacja kultury jest specyficzna potrzeba z uwagi na oderwanie sie
kultury od wiary chrześcijańskiej. Nie oznacza to jednak odebrania kulturze
przysugujacej

jej autonomii – i w tym wypadku chodzi przede wszystkim
o autentyzm chrześcijańskiego świadectwa. Chrześcijanin, jako twórca kultury, powinien przykadać reke do pomnozenia w świecie prawdy, dobra i piekna, nie rezygnujac
 przy tym ze swej chrześcijańskiej tozsamości. Wśród in-

9

„Jest sprawa doniosa,
 zeby zwaszcza w spoeczeństwach pluralistycznych doceniano
waściwy stosunek miedzy wspólnota polityczna a Kościoem i by jasno rozrózniano to, co
czynia wierni, czy to poszczególni, czy tez stowarzyszeni, we wasnym imieniu jako obywatele
kierujacy
 sie gosem sumienia chrześcijańskiego, od tego, co czynia wraz ze swymi pasterzami
w imieniu Kościoa. Kośció, który z racji swego zadania i kompetencji w zaden sposób nie
utozsamia sie ze wspólnota polityczna ani nie wiaz
 e sie z zadnym systemem politycznym, jest
zarazem znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej” (KDK 76).
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nych zadań zwiazanych

z apostolatem w sferze kultury trzeba wymienić jeszcze troske o upowszechnianie kultury, o jej integralność, a takze potrzebe
wychowania do penej kultury, czego w szczególny sposób wymaga tzw. kultura masowa, tworzona przez nowoczesne środki przekazu (por. ChL 44)10.

III. APOSTOLAT NA RZECZ RODZINNY AD EXTRA I AD INTRA

Pierwsza paszczyzna spoecznego zaangazowania katolików świeckich
(apostolat ad extra) jest zaangazowanie na rzecz rodziny. Adhortacja Christifideles laici stwierdza: „Apostolskim zadaniem świeckich jest przede wszystkim troska o to, by rodzina bya świadoma wasnej tozsamości, tego, ze jest
pierwsza i podstawowa komórka spoeczna,
 oraz swej oryginalnej roli w spoeczeństwie, a takze aby ona sama stawaa sie wciaz
 bardziej aktywnym i odpowiedzialnym promotorem swojego rozwoju i uczestnictwa w zyciu spoecznym. Tak wiec rodzina moze i powinna wymagać od wszystkich, poczynajac

od wadz państwowych, poszanowania tych praw, które chroniac
 rodzine,
chronia spoeczeństwo” (ChL 40). Chodzi tu o dziaania w sferze ekonomicznej, kulturalnej i ustawodawczej, które by promoway rodzine. Zadaniem
laikatu jest takze staranie sie o to, by rodziny byy świadome wasnej tozsamości i oryginalnej roli w spoeczeństwie, oraz o to, by staway sie one promotorami swojego wasnego rozwoju (stowarzyszanie sie rodzin, interwencjonizm polityczny)11.
Apostolat wiernych świeckich na rzecz rodziny ad intra wpisany jest w caoksztat szeroko, ale i integralnie rozumianego duszpasterstwa rodzin12.
Duszpasterstwo jako zorganizowana dziaalność zbawcza hierarchicznego
Kościoa jest urzedowa suzba wobec czowieka, powoanego przez Boga do
peni czowieczeństwa w Chrystusie. Podejmujac
 te suzbe, nie mozna zapominać, ze realizacja chrześcijańskiego powoania zakada miedzyludzka komunie, poniewaz – jak naucza Sobór Watykański II – „spodobao sie Bogu
powoać ludzi do uczestnictwa w swym zyciu nie pojedynczo tylko, z wyklu-

10

Szerzej na temat zaangazowania wiernych świeckich w dziedzinie gospodarki i polityki
zob.: M. M a k o w s k i. Spoeczny i doczesny wymiar chrześcijańskiego powoania: elementarne wtajemniczenie w nauczanie spoeczne Kościoa (Biblioteka DIAK 11). Poznań: DIAK
2008 s. 167-268.
11
Por. tamze s. 85-100.
12
Zob. Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i dzialalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. LublinRzeszów: Bonus Liber 2013 s. 717-755.
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czeniem wszelkiej wzajemnej wiezi, lecz do utworzenia z nich ludu, w którym rozproszone Jego dzieci zgromadziyby sie w jedno” (DM 2). Ta komunia ma swój fundament w zrodzonej z sakramentalnego przymierza mazeńskiego wspólnocie rodzinnej, w której „osoba ludzka nie tylko rodzi sie
i stopniowo, poprzez wychowanie, wprowadzana jest we wspólnote ludzka,

ale takze poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze wprowadzana
jest w rodzine Boza,
 jaka jest Kośció” (FC 15). W duszpasterstwo wpisana
jest wiec zasada priorytetowej suzby rodzinie chrześcijańskiej.
Duszpasterska troska o rodzine – wedug Familiaris consortio – to podjecie nastepujacych

pieciu zadań: a) nalezy „doozyć starań, aby poznać stosunki, w których urzeczywistnia sie dzisiaj mazeństwo i rodzina” (FC 4); b) nalezy ozywić odpowiedzialność za „posannictwo goszenia wszystkim zamysu
Bozego, dotyczacego

mazeństwa i rodziny” (FC 3); c) nalezy wzmóc troske
o „ludzi modych, którzy maja wstapić

na droge zycia mazeńskiego i rodzinnego, aby ukazać im nowe horyzonty, pomóc odkryć piekno i wielkość powoania do miości i suzby zyciu” (FC 1); d) nalezy rozwinać
 pomoc na rzecz
mazonków w sensie wychowania ich „do zycia w miości mazeńskiej z wielkim poczuciem odpowiedzialności wobec jej wymagań komunii i suzby zyciu, jak równiez w godzeniu intymności zycia domowego ze wspólna i wielkoduszna praca dla budowania Kościoa i spoeczeństwa ludzkiego” (FC 69);
e) nalezy zrozumieć szczególna potrzebe duszpasterskiego zaangazowania
„w stosunku do tych rodzin, które – czesto niezaleznie od wasnej woli czy
pod naciskiem wymogów róznej natury – musza stawić czoa sytuacjom
obiektywnie trudnym”, ewentualnie zyja w warunkach z punktu widzenia
moralnego nieprawidowych, a takze w stosunku do osób pozbawionych rodziny (FC 77).
Konieczność rozeznania sytuacji wspóczesnej rodziny uzasadniaja nie
tylko racje rozumowe, ale i wiara, gdyz w spoeczno-kulturowych uwarunkowaniach zycia rodzinnego zawarte sa tez „wymagania i wezwania Ducha”,
dzieki którym „Kośció moze gebiej poznawać niewyczerpana tajemnice
mazeństwa i rodziny” (FC 4). Wynika stad,
 ze „konkretna codzienność”
dzisiejszej rodziny nalezy rozwazać w kategoriach „znaków czasu”. Chodzi
tutaj o tzw. osad
 ewangeliczny wspóczesnego zycia rodzinnego (por. FC 4).
Z kolei goszenie zamysu Bozego wobec mazeństwa i rodziny odwouje sie
do prawdy o tym, ze zycie rodzinne nie jest dzieem przypadku, tworem
przyrody czy pomysem ludzkim, ale ze swój poczatek

ma ono w Bozej myśli
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i w Bozym sercu13. To Bóg chcia, aby czowiek by istota rodzinna.
 Duszpasterstwo ma zatem obowiazek

goszenia światu tego Bozego zamysu, dotyczacego

zycia rodzinnego bez jakiegokolwiek uszczerbku, wytrwale i z wiara
w jego zbawcza skuteczność.
Jeśli pracownicy duszpasterstwa rodzin beda nie tylko gosicielami Bozego
zamysu o rodzinie, ale i świadkami, czyli uwierza w wielkość i owocność
Bozego planu dotyczacego

rodziny, to zrozumieja takze potrzebe pastoralnego
przygotowania do mazeństwa. Przygotowanie do mazeństwa „nalezy pojmować jako proces stopniowy i ciagy”

(FC 66). Jest to dugofalowa, konsekwentna praca formacyjna, w której szczególne zadanie przypada rodzinie oraz
wspólnocie kościelnej, a w niej chrześcijańskim mazonkom. Duszpasterstwo
powinno towarzyszyć rodzinie przez cae zycie (por. FC 65), a takze w róznych sytuacjach, takze w tych określanych jako trudne i moralnie nieprawidowe. W tym ostatnim wypadku powinno być „bardziej jeszcze pene ma
drości i roztropności, na wzór Dobrego Pasterza” (FC 77).
Jakkolwiek duszpasterstwo to w zasadniczym znaczeniu apostolat urzedowy, to jednak kościelne nauczanie zalicza równiez wiernych świeckich do
„pracowników duszpasterstwa rodzin”, określajac
 ich zadanie w tym obszarze
jako posannictwo. W adhortacji Familiaris consortio czytamy na ten temat:
„To wasze zadanie susznie mozna nazwać posannictwem, bowiem tak szlachetne sa cele, którym suzy i tak decydujace
 dla dobra spoeczeństwa, a nawet wspólnoty chrześcijańskiej, sa jej wyniki […]. Wszystko, co zdoacie
uczynić, by pomóc rodzinie jest z natury rzeczy skierowane ku osiagnie
  ciom,
które przekraczajac
 swój wasny krag,
 beda miay wpyw równiez na inne
osoby i wycisna pietno na spoeczeństwie. Przyszość świata i Kościoa idzie
przez rodzine” (FC 75).

IV. DUCHOWNI I ŚWIECCY W MISJI APOSTOLSKIEJ KOŚCIOA
WOBEC RODZINY

Podstawowym zadaniem duszpasterzy jest uznanie konieczności zaangazowania wiernych świeckich w duszpasterstwo rodzin. Jest to podstawowy
element zawartej w wyzwaniach nowej ewangelizacji pastoralnej promocji

13
P a w e  VI. Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania zycia ludzkiego. Watykan 1968 nr 8.
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kościelnego laikatu. Podstawa tego uznania jest wiara w to, ze Bóg powouje
i posya świeckich do tych zadań.
Nastepnie potrzebna jest konkretna pomoc w odkryciu i podjeciu tego
powoania. Kośció w swoim oficjalnym nauczaniu gosi, ze kazdy, kto zosta
przyaczony

do Kościoa (Dz 2, 47), powoany jest do tego, aby przyczynia
sie do wzrostu Kościoa i do jego ciagego

uświecania (por. KK 33). Kazdy
bez wyjatku

chrześcijanin powinien mieć „zywa świadomość tego, ze jest
czonkiem Kościoa, czyli osoba,
 której dla dobra wszystkich powierzone
zostao oryginalne, niezastapione

i ściśle osobiste zadanie” (ChL 28). Cecha
charakterystyczna wspólnot chrześcijańskich jest m.in. to, ze nie ma w nich,
tak jak i w caym Kościele takich, którzy nie byliby powoani, którzy zostali
pozbawieni osobistej odpowiedzialności za zycie i dziaalność wspólnoty
Kościoa14. Niewatpliwie

wiele powoań świeckich w Kościele pozostaje
nieodkrytych, a przez to nie przyczyniaja sie one do jego budowy i wzrostu.
„W apostolstwie indywidualnym sa ogromne bogactwa, które nalezy odkryć
[...]” (ChL 28). Wydaje sie, ze wspóczesny Kośció w Polsce zbyt mao
troszczy sie o odkrycie i wykorzystanie tego bogactwa powoań, jakimi zostali obdarzeni wszyscy czonkowie wspólnot chrześcijańskich. Duszpasterstwo
powoań ograniczao sie tradycyjnie wyacznie

do powoań kapańskich, zakonnych i misyjnych. Jest to z pewnościa jedna z przyczyn „bierności i powierzchowności znacznej liczby katolików”, na która wskazuje II Polski Synod Plenarny15. W niektórych wypadkach przyczyna takiego stanu rzeczy
jest brak pomocy duszpasterskiej w odkryciu powoania, a później czesto
takze brak mozliwości jego urzeczywistnienia we wspólnocie parafialnej.
Pomoc w odkryciu i podjeciu powoania wiaz
 e sie dalej z umozliwieniem
jego realizacji oraz z zapewnieniem stosownego przygotowania.
Apostolstwo moze być w peni skuteczne jedynie pod warunkiem wielostronnego
i penego przygotowania. Takiego przygotowania domaga sie nie tylko potrzeba
staego duchowego i doktrynalnego postepu czowieka świeckiego, ale takze przerózne okoliczności spraw, osób i zajeć, do których dostosować sie musi jego
dziaalność. Przygotowanie do apostolstwa winno sie opierać na tych podstawach,
które obecny Sobór świety juz na innych miejscach określi i wyjaśni. Oprócz
zwyczajnej formacji wspólnej ogóowi chrześcijan liczne formy apostolatu wyma-

14

Por. P. M. Z u l e h n e r. Das Gottesgerücht. Bausteine für eine Kirche der Zukunft.
Düsseldorf: Patmos Verlag 1989 s. 22.
15
Por. II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na
przeomie II i III tysiaclecia

chrześcijaństwa. Poznań: Pallottinum 2001 nr 23.
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gaja takze przygotowania specyficznego i szczególnego ze wzgledu na rózność
osób i warunków (DA 28).

Nastepnie wazna jest ciaga

formacja świeckich, którzy zaangazowani sa
w duszpasterstwo rodzin16. Elementarnym wymogiem formacyjnym jest integracja zycia duchowego i odpowiedzialności za świat „bardziej ludzki”: „nie
moze być dwóch równolegych nurtów: z jednej strony tak zwanego zycia
duchowego z jego wasnymi wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego
zycia świeckiego, obejmujacego

rodzine, prace, relacje spoeczne, zaangazowanie polityczne i kulturalne” (ChL 59). Nietrudno zrozumieć, ze postulowana integracja – warunkujaca
 nad wyraz zasadniczo ewangelizacje porzadku

doczesnego – zakada uwzglednienie w programach formacji kościelnego
laikatu „bogatego dziedzictwa” spoecznej nauki Kościoa (por. DA 31, SRS
41, CA 56). Jan Pawe II uzna potrzebe bardziej wnikliwej i wszechstronnej
recepcji tego dziedzictwa za istotny element i „podstawowe narzedzie nowej
ewangelizacji” (por. CA 5 i 54)17.
Nakreślone zadania duszpasterzy, majace
 na celu promocje kościelnego
laikatu w obszarze duszpasterstwa rodzin, nie osiagn
 a jednak zamierzonego
celu, jeśli nie spotkaja sie z odpowiedzia świeckich, wyrazona przez wielkoduszne podjecie powoania, jakim Bóg ich w Kościele obdarza. Adhortacja
apostolska Christifideles laici wyraza to nastepujaco:

„Świeccy razem z kapanami, zakonnikami i zakonnicami tworza jeden Lud Bozy i Ciao Chrystusa. To, ze chrześcijanie sa czonkami Kościoa, w niczym nie umniejsza faktu,
ze kazdy z nich jest istota jedyna i niepowtarzalna,
 wrecz przeciwnie zapewnia i pogebia sens owej jedyności i niepowtarzalności kazdego, jako
źróda bogactwa i róznorodności caego Kościoa. Wszak Bóg w Jezusie
Chrystusie kazdego wzywa jego wasnym imieniem. Jego wezwanie: Idźcie
i wy do mojej winnicy, zwrócone jest do kazdego osobiście i brzmi: Pójdź
i ty do mojej winnicy” (ChL 28).

16

Zob. Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i dziaalność pastoralna s. 757-779.
Zob. na ten temat: T. M a k o w s k i. Duszpasterska orientacja spoecznej nauki
Kościoa wedug Jana Pawa II. W: Minister Verbi: liber sollemnis excellentissimo domino
Domino Archiepiscopo Henrico Muszyński Metropolitae Gnesnensi ad honorandum desimum
quartum eiusdem vitae lustrum expletum dedicatus oblatusque. Red. P. Podeszwa, W. Szczerbiński. Gniezno: Gaudentinum 2003 s. 539-559.
17
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*
Pastoralna promocja kościelnego laikatu stanowi jeden z wazniejszych
postulatów nowej ewangelizacji i odnowionej „duszpasterskiej mentalności”.
Jest ona wymogiem postulowanego przez papieza Franciszka „duszpasterskiego nawrócenia”, stanowiacego

podstawe odnowy pastoralnej misji Kościoa.
W adhortacji Evangelii gaudium stwierdza: „Mam nadzieje, ze wszystkie
wspólnoty znajda sposób na podjecie odpowiednich kroków, aby podaz
 ać
droga duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie moze pozostawić
rzeczy w takim stanie, w jakim sa”
 (EG 25).
W to pastoralne nawrócenie wpisany jest niewatpliwie

postulat pastoralnej
promocji kościelnego laikatu, zwaszcza w dziedzinie szeroko pojetego duszpasterstwa rodzin. Zaangazowanie na rzecz rodziny to „pierwsza paszczyzna
spoecznego zaangazowania katolików świeckich” (ChL 40). Wierni świeccy
powinni starać sie o to, by rodziny byy świadome wasnej tozsamości i wasnej roli w spoeczeństwie, gdyz „rodzina przechodzi geboki kryzys kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz wiezi spoeczne. W przypadku
rodziny kruchość wiezi staje sie szczególnie powazna, poniewaz chodzi
o podstawowa komórke spoeczeństwa, o miejsce, gdzie czowiek uczy sie
wspózycia w róznorodności i przynalezności do innych i gdzie rodzice przekazuja dzieciom wiare” (EG 66).

BIBLIOGRAFIA
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PASTORALNA PROMOCJA WIERNYCH ŚWIECKICH
W KONTEKŚCIE DUSZPASTERSTWA RODZIN

S t r e s z c z e n i e
Sobór Watykański II oraz posoborowe nauczanie Kościoa, a zwaszcza adhortacja apostolska Jana Pawa II Christifideles laici, day teologiczne podstawy do przyznania wiernym świeckim ich waściwego miejsca i roli w posannictwie zbawczym Kościoa. Te zaozenia wymagaja
jednak ciagej

troski o ich realizacje w codziennej praktyce Kościoa, w duszpasterstwie.
Jednym z wazniejszych postulatów nowej ewangelizacji jest zatem pastoralna promocja kościelnego laikatu. Pierwsza paszczyzna spoecznego i kościelnego zaangazowania wiernych świeckich jest zaangazowanie na rzecz rodziny. Chodzi tu zarówno o udzia w duszpasterstwie
rodzin, jak i o dziaania w sferze ekonomicznej, kulturalnej i ustawodawczej, które promowayby rodzine. Udzia wiernych świeckich w duszpasterstwie rodzin zosta określony przez Jana
Pawa II jako kościelne posannictwo. Jest to zatem nie tyle pomoc kapanom, ile waściwe
wiernym świeckim zadanie apostolskie. Niniejszy artyku stanowi próbe ukazania konieczności
pastoralnej promocji wiernych świeckich jako postulatu nowej ewangelizacji. Prezentuje teologiczne podstawy ich udziau w misji apostolskiej Kościoa oraz formuuje wnioski pastoralne.

Sowa kluczowe: teologia pastoralna, wierni świeccy, mazeństwo, rodzina, duszpasterstwo
rodzin, powoanie i posannictwo wiernych świeckich, ewangelizacja, nowa ewangelizacja.

