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1. Sól ziemi, œwiat³o, które nie mo¿e byæ skrywane pod korcem, zaczyn, zakwa-
szaj¹cy ca³e ciasto, to obrazy ewangeliczne, które odnosz¹ siê do wszystkich uczniów
Chrystusa. Zastosowane jednak do œwieckich nabieraj¹ szczególnej wymowy. „Zna-
mienne bowiem jest to, ¿e doskonale siê w nich wyra¿a nie tylko g³êbokie zakorze-
nienie i pe³ne uczestnictwo œwieckich w ¿yciu naszego globu, œwiata i ludzkiej wspól-
noty, ale tak¿e i przede wszystkim nowoœæ i oryginalnoœæ tego zakorzenienia oraz
uczestnictwa, maj¹ce na celu upowszechnienie zbawczej Ewangelii”1. Œwieccy powo-
³ani przez Boga w œwiecie s¹ pos³ani do œwiata, aby byæ „sol¹ ziemi”, nadawaæ œwiatu
ewangeliczny smak, przemieniaæ i uœwiêcaæ œwiat od wewn¹trz, na sposób zaczynu,
oœwietlaæ wszelkie drogi, po których krocz¹, œwiat³em wiary, nadziei i mi³oœci.
Zw³aszcza ich dzia³anie wspólne, naznaczone jednoœci¹, staje siê szczególnym œwia-
dectwem obecnoœci Boga w œwiecie, jak poucza Sobór Watykañski II: „Do okazywa-
nia obecnoœci Boga przyczynia siê […] mi³oœæ braterska wiernych, którzy jednomyœl-
ni w duchu, wspó³pracuj¹ dla wiary Ewangelii i staj¹ siê znakiem jednoœci”2.

2. II Polski Synod Plenarny czerpie z bogactwa nauczania Koœcio³a — z „Kon-
stytucji dogmatycznej o Koœciele”, „Konstytucji duszpasterskiej o Koœciele w œwie-
cie wspó³czesnym” i „Dekretu o apostolstwie œwieckich” Soboru Watykañskiego II,
adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” papie¿a Paw³a VI, adhortacji apostol-
skiej „Christifideles laici” Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II oraz Katechizmu Koœcio³a
Katolickiego — by u progu Trzeciego Tysi¹clecia Chrzeœcijañstwa w pe³nym œwietle
ukazaæ godnoœæ i powo³anie œwieckich katolików. Wiele szczegó³owych zagadnieñ
zwi¹zanych z powo³aniem i misj¹ œwieckich Synod przedstawia w dokumentach
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o œwiêtoœci, o ma³¿eñstwie i rodzinie, o ¿yciu politycznym i gospodarczym, o kultu-
rze i œrodkach przekazu i innych. Niniejszy dokument jest jedynie zachêt¹ do pozna-
nia wznios³oœci i wype³niania powo³ania, jakie Bóg kieruje do œwieckich katolików na
obecnym etapie dziejów. 

„CHRZEŒCIJAÑSKA NOWOŒÆ”

Œwieccy w Koœciele i œwiecie

3. We wszystkich najnowszych dokumentach Koœcio³a o œwieckich przywo³ywa-
na jest wypowiedŸ papie¿a Piusa XII: „Wierni, a œciœlej œwieccy, zajmuj¹ miejsce
w pierwszych szeregach Koœcio³a. Dla nich Koœció³ stanowi ¿yciow¹ zasadê ludzkiej
spo³ecznoœci. Dlatego to oni i przede wszystkim oni winni uœwiadamiaæ sobie coraz
wyraŸniej nie tylko to, ¿e nale¿¹ do Koœcio³a, ale ¿e sami s¹ Koœcio³em, to znaczy
wspólnot¹ wiernych ¿yj¹cych na ziemi pod jednym przewodnictwem papie¿a oraz bi-
skupów pozostaj¹cych z nim w ³¹cznoœci. Oni s¹ Koœcio³em”3. S³owa te zas³uguj¹ na
szczególn¹ uwagê, poniewa¿ dziêki nim staj¹ siê bardziej wyraziste trzy wymiary po-
wo³ania œwieckich: s¹ oni Koœcio³em, Koœció³ jest dla nich wzorem kszta³towania rze-
czywistoœci spo³ecznej, mog¹ oni dotrzeæ z Ewangeli¹ tam, gdzie byæ mo¿e nie do-
trze nikt inny4. 

4. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II podkreœla, ¿e Sobór, przyjmuj¹c zdecydowanie po-
zytywny punkt widzenia, stwierdzi³, i¿ œwieccy s¹ „pe³noprawnymi cz³onkami Ko-
œcio³a objêtymi jego tajemnic¹ i obdarzonymi specyficznym powo³aniem, którego ce-
lem w sposób szczególny jest «szukanie Królestwa Bo¿ego, zajmuj¹c siê sprawami
œwieckimi i kieruj¹c nimi po myœli Bo¿ej»”5. Sobór Watykañski II okreœlenie «œwiec-
cy» odnosi do „wszystkich wiernych chrzeœcijan nie bêd¹cych cz³onkami stanu
duchownego i stanu zakonnego […] w Koœciele, mianowicie wiernych chrzeœcijan,
którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Bo¿y i uczy-
nieni na swój sposób uczestnikami kap³añskiego, prorockiego i królewskiego urzêdu
Chrystusowego, ze swej strony sprawuj¹ w³aœciwe ca³emu ludowi chrzeœcijañskiemu
pos³annictwo w Koœciele i œwiecie”6. 

5. „Wcielenie w Chrystusa przez wiarê i sakramenty chrzeœcijañskiej inicjacji jest
dla cz³owieka pocz¹tkiem jego nowej chrzeœcijañskiej kondycji, która w³¹cza go w ta-
jemnicê Koœcio³a, kszta³tuje jego duchowe «oblicze», stoi u podstaw wszystkich po-
wo³añ i jest punktem wyjœcia dla dynamizmu chrzeœcijañskiego ¿ycia œwieckich”7.
Ochrzczony staje siê — w umar³ym i zmartwychwsta³ym Chrystusie — „nowym
stworzeniem” (por. Ga 6, 15; 2 Kor 5, 17), oczyszczonym z grzechu i o¿ywionym ³a-
sk¹. Jan Pawe³ II, zarysowuj¹c obraz œwieckich, wprowadzi³ pojêcie o kluczowym zna-
czeniu. Jest nim chrzeœcijañska nowoœæ. „Nie bêdzie przesad¹ twierdzenie, ¿e celem ca³ej
egzystencji œwieckiego katolika jest dochodzenie do poznania radykalnej nowoœci
chrzeœcijañskiej p³yn¹cej z Chrztu, sakramentu wiary po to, a¿eby móc wype³niaæ
swoje ¿yciowe obowi¹zki zgodnie z otrzymanym od Boga powo³aniem”8. Ta chrze-
œcijañska nowoœæ polega na wszczepieniu ¿ycia katolika w ¿ycie Trójcy Przenajœwiêt-
szej. Chrzest bowiem odradza nas do ¿ycia dzieci Boga Ojca — „synów w Synu”, jed-
noczy nas z Jezusem i Jego Cia³em — Koœcio³em i namaszcza nas w Duchu Œwiêtym
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— czyni¹c Jego œwi¹tyni¹9. To wszczepienie w ¿ycie Trójcy Przenajœwiêtszej sprawia,
¿e chrzeœcijanie zostaj¹ uzdolnieni do budowania przez mi³oœæ wzajemn¹ koœcielnej
communio — wspólnoty odzwierciedlaj¹cej ¿ycie Trzech Osób Boskich.

6. Chrzeœcijañska nowoœæ jest podstaw¹ równoœci wszystkich cz³onków Ko-
œcio³a — wspólnej wszystkim chrzeœcijanom godnoœci, ³aski i powo³ania do dosko-
na³oœci10. Z tej wspólnej wszystkim godnoœci wynika wspó³odpowiedzialnoœæ
œwieckich, wraz z kap³anami i zakonnikami, za misjê Koœcio³a. „W³aœciwoœci¹ spe-
cyficzn¹ laików jest ich charakter œwiecki”11. Miejsce, w którym ich Bóg powo³u-
je — „œwiat” — staje siê jednoczeœnie polem i narzêdziem w realizacji ich powo-
³ania i pos³annictwa. Nie musz¹ siê wyrzekaæ swojego miejsca w œwiecie, porzucaæ
swoich codziennych obowi¹zków i zajêæ. Chrzest bowiem nie odrywa ich od œwia-
ta. W chrzcie otrzymuj¹ oni powo³anie, które w³aœnie w œwiecie, wewn¹trz œwiata
powinno siê urzeczywistniaæ12. Ca³e ich ¿ycie zanurzone jest w œwiecie, to znaczy
w zwyk³ych, œwieckich zajêciach i pracach, toczy siê „w zwyczajnych warunkach ¿y-
cia rodzinnego i spo³ecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam
ich Bóg powo³uje, aby wykonuj¹c w³aœciwe sobie zadania, kierowani duchem ewan-
gelicznym przyczyniali siê do uœwiêcania œwiata na kszta³t zaczynu, niejako od we-
wn¹trz, i w ten sposób przyk³adem zw³aszcza swego ¿ycia, promieniuj¹c wiar¹, na-
dziej¹ i mi³oœci¹, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym wiêc ich zadaniem jest
tak rozœwietlaæ wszystkie sprawy doczesne, z którymi œciœle s¹ zwi¹zani, i tak ni-
mi kierowaæ, aby siê ustawicznie dokonywa³y i rozwija³y po myœli Chrystusa i aby
s³u¿y³y chwale Stworzyciela i Odkupiciela”13. 

7. ¯ycie katolików œwieckich, którzy s¹ cz³onkami Koœcio³a, a zarazem obywate-
lami spo³ecznoœci œwieckiej, winno odznaczaæ siê jednoœci¹. „W ich ¿yciu nie mo¿e
byæ dwóch równoleg³ych nurtów: z jednej strony tak zwanego ¿ycia «duchowego»
z jego w³asnymi wartoœciami i wymogami, z drugiej tak zwanego ¿ycia «œwieckiego»,
obejmuj¹cego rodzinê, pracê, relacje spo³eczne, zaanga¿owanie polityczne i kultural-
ne. […] Wszystkie bowiem dziedziny œwieckiego ¿ycia s¹ objête Bo¿ym planem, we-
d³ug którego s¹ one «historycznym miejscem» objawienia siê i urzeczywistnienia mi-
³oœci Jezusa Chrystusa na chwa³ê Ojca i w s³u¿bie braciom”14. Wszczepienie i trwa-
nie w Chrystusie przynosi owoce w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Wiara w pe³ni przyjêta,
do koñca przemyœlana i prze¿ywana w wiernoœci staje siê kultur¹15. „Ka¿de dzia³anie,
ka¿da sytuacja, ka¿da konkretna forma zaanga¿owania — na przyk³ad kompetencje
zawodowe i solidarnoœæ w miejscu pracy; mi³oœæ, oddanie, udzia³ w wychowaniu
dzieci w rodzinie; s³u¿ba spo³eczna i polityczna; obrona prawdy w kulturze — to
wszystko jest opatrznoœciow¹ okazj¹ do «ustawicznego æwiczenia siê w wierze, na-
dziei i mi³oœci»”16. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II podkreœla, ¿e „to wszystko, co dla osób
duchownych mo¿e byæ zadaniem dodatkowym lub wyj¹tkowym, w przypadku œwiec-
kich stanowi ich typowe pos³annictwo”17. 

Udzia³ œwieckich w kap³añskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa

8. U pocz¹tku swego pontyfikatu Jan Pawe³ II nawi¹za³ do nauczania œw. Piotra
o uczestnictwie Koœcio³a w potrójnej misji Chrystusa (1 P 2, 4–5. 9). „Ten, narodzo-
ny z Maryi Dziewicy, syn cieœli — jak mniemano, Syn Boga ¿ywego — jak wyzna³
Piotr — przyszed³, aby wszystkich nas uczyniæ «królewskim kap³añstwem». Sobór
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Watykañski II na nowo przypomnia³ tajemnicê tej w³adzy. Pos³annictwo Chrystu-
sa–Kap³ana, Proroka–Nauczyciela i Króla — trwa w Koœciele. Wszyscy: ca³y Lud Bo-
¿y, jesteœmy tego potrójnego pos³annictwa uczestnikami”18. Udzia³ w potrójnej misji
Chrystusa, w przypadku katolików œwieckich, realizuje siê zgodnie z ich œwieckim cha-
rakterem19. Wynika on z chrztu i nie mo¿e byæ mylony z w³aœciwym nastêpcom Apo-
sto³ów — biskupom oraz prezbiterom, szczególnym uczestnictwem w potrójnej mi-
sji Chrystusa, przekazywanym przez sukcesjê apostolsk¹ w sakramencie œwiêceñ.

9. Kap³añstwo wyra¿a siê przede wszystkim w sk³adaniu ofiary i w misji uœwiê-
cania. Chrystus wyda³ samego siebie na krzy¿u i nieustannie ofiarowuje siê w Eucha-
rystii na chwa³ê Ojca i dla zbawienia ludzkoœci. Ludzie œwieccy, wcieleni do Koœcio-
³a, uczestnicz¹ w kap³añstwie Chrystusa, ³¹cz¹c siê z Nim w tej ofierze przez ofiaro-
wanie samych siebie i wszystkich swoich czynów (por. Rz 12, 1–2)20. „Wszystkie bo-
wiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsiêwziêcia, ¿ycie ma³¿eñskie i rodzin-
ne, codzienna praca, wypoczynek ducha i cia³a, jeœli odbywaj¹ siê w Duchu, a nawet
utrapienia ¿ycia, jeœli cierpliwie s¹ znoszone, staj¹ siê duchowymi ofiarami, mi³ymi
Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary te sk³adane s¹ zbo¿nie Ojcu w eucharystycznym
obrzêdzie wraz z ofiar¹ Cia³a Pañskiego”21. W ten sposób ludzie œwieccy, czcz¹c Bo-
ga wszystkimi swoimi zajêciami, uœwiêcaj¹ œwiat i oddaj¹ go Stwórcy22. W misji
uœwiêcania szczególnie uczestnicz¹ rodzice, „prowadz¹c w duchu chrzeœcijañskim
¿ycie ma³¿eñskie i podejmuj¹c chrzeœcijañskie wychowanie dzieci”23. 

Stary i Nowy Testament ucz¹, ¿e Bogu nale¿y ofiarowywaæ to, co najlepsze. Jeœli
wiêc uczestnictwo w kap³añstwie Chrystusa polega na ofiarowywaniu wszystkich
uczynków, to wynika z tego powinnoœæ szczególnej troski o ich godnoœæ. 

Œwieccy, uczestnicz¹c w kap³añskiej misji Chrystusa, mog¹ te¿ pe³niæ liczne, w³a-
œciwe im, pos³ugi liturgiczne. By³oby jednak powa¿nym b³êdem zawê¿enie rozumienia
ich kap³añstwa chrzcielnego jedynie do pos³ug liturgicznych. Udzia³ œwieckich w litur-
gii, bez wzglêdu na to czy pe³ni¹ jakieœ funkcje lub pos³ugi, czy te¿ nie, jest zawsze wy-
razem kap³añstwa, które dotyczy wszystkich sfer ich ¿ycia. 

Kap³añstwo, w którym uczestnicz¹ œwieccy, nazywane jest kap³añstwem wspól-
nym wszystkim wiernym24 lub kap³añstwem chrzcielnym25. 

10. Misja prorocka Chrystusa polega na g³oszeniu Królestwa Bo¿ego œwiadec-
twem ¿ycia i s³owem. Uczestnictwo œwieckich w tej misji uprawnia ich i zobowi¹zu-
je do tego, aby przyjêli wiarê, ¿yli ni¹ i odwa¿nie j¹ wyznawali. Chrystus, pe³ni¹c tak-
¿e przez nich swoj¹ misjê prorock¹, ustanowi³ ich œwiadkami oraz wyposa¿y³ w zmys³
wiary i ³askê s³owa (por. Dz 2, 17–18; Ap 19, 10), ¿eby dziêki nim nowoœæ i moc
Ewangelii jaœnia³a w ¿yciu codziennym, rodzinnym i spo³ecznym. Skarbu wiary nie
mo¿na zazdroœnie zachowywaæ dla siebie, dlatego œwieccy winni ukazywaæ innym na-
dziejê przysz³ej chwa³y przez formy ¿ycia œwieckiego, przez swoje postêpowanie, de-
maskowanie wszelkich przejawów z³a, walkê „przeciw z³ym duchom” (Ef 6, 12)26.
„Sam przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia i dobre uczynki spe³niane w duchu nadprzy-
rodzonym maj¹ ju¿ si³ê poci¹gania ludzi do wiary i do Boga”27. Chrystus mówi
w Kazaniu na Górze: „Tak niech œwieci wasza œwiat³oœæ przed ludŸmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Szcze-
góln¹ okazjê do takiego apostolstwa stanowi ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne. Rodzina
jest szko³¹ apostolstwa œwieckich, bowiem ma³¿onkowie powo³ani s¹ do dawania
œwiadectwa wiary i mi³oœci wobec siebie wzajemnie oraz wobec swoich dzieci. Ro-
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dzina, w której chrzeœcijañstwo przenika i przemienia ca³¹ treœæ ¿ycia, jest wymow-
nym znakiem Królestwa Bo¿ego, przekonuje œwiat o grzechu i oœwieca tych, którzy
szukaj¹ prawdy28.

Udzia³ w misji prorockiej nie polega jednak tylko na œwiadectwie ¿ycia. „Praw-
dziwy aposto³ szuka okazji g³oszenia Chrystusa równie¿ s³owem, b¹dŸ to niewierz¹-
cym, by ich doprowadziæ do wiary, b¹dŸ wierz¹cym, by ich pouczyæ, umocniæ i po-
budziæ do gorliwszego ¿ycia”29. 

Œwieccy uczestnicz¹ wiêc, na swój sposób, w dziele ewangelizacji. „Ta ewangeli-
zacja, to znaczy g³oszenie Chrystusa dokonywane zarówno œwiadectwem ¿ycia, jak
i s³owem, nabiera swoistego charakteru i szczególnej skutecznoœci przez to, ¿e doko-
nuje siê w zwyk³ych warunkach w³aœciwych œwiatu”30. 

Obowi¹zek g³oszenia zbawczego orêdzia przez œwieckich jest szczególnie na-
gl¹cy tam, gdzie tylko przez nich inni ludzie mog¹ us³yszeæ Ewangeliê i poznaæ
Chrystusa31.

Uczestnictwo w misji prorockiej uprawnia œwieckich do tego, by we w³aœciwy so-
bie sposób brali udzia³ w apostolskich przedsiêwziêciach Koœcio³a. Niekiedy przy-
biera to formê s³u¿by spe³nianej z mandatu hierarchii. Wszyscy jednak wierni œwiec-
cy, na mocy misji otrzymanej przez chrzest winni szerzyæ Królestwo Bo¿e i przyczy-
niaæ siê do jego wzrastania w œwiecie. £¹czy siê z tym obowi¹zek sta³ego pog³êbiania
znajomoœci Pisma œwiêtego i nauczania Koœcio³a oraz modlitwy o dar m¹droœci32. 

11. Misja królewska ma na celu poddanie œwiata panowaniu Boga. Katolik,
uczestnicz¹c w tej misji, winien pamiêtaæ, ¿e ewangeliczne królowanie wi¹¿e siê œci-
œle z pos³uszeñstwem i s³u¿b¹. Istota buntu szatana przeciw panowaniu Boga wy-
ra¿a siê w s³owach „nie bêdê s³u¿y³”, istota zaœ uczestnictwa w Bo¿ym królowaniu
wyra¿a siê w postawie s³u¿by. S³u¿yæ, znaczy królowaæ. „Chrystus przez swoje po-
s³uszeñstwo a¿ do œmierci, udzieli³ swoim wiernym daru królewskiej wolnoœci, by
«przez zaparcie siê siebie oraz przez ¿ycie œwiête pokonywali w sobie samych pano-
wanie grzechu»”33. To podstawowe znaczenie królowania — duchowa walka prze-
ciw królestwu grzechu i s³u¿ba Jezusowi obecnemu w braciach, a zw³aszcza w naj-
mniejszych (por. Mt 25, 40) — odnosi siê do wszystkich wiernych bez wzglêdu
na stan, w jakim ¿yj¹.

Œwieccy — zgodnie ze specyfik¹ swego powo³ania — s¹ wezwani szczególnie do
uzdrawiania struktur i stosunków spo³ecznych oraz przemieniania warunków ¿ycia tak,
by nie tylko nie sk³ania³y one do grzechu, ale ¿eby przez sprawiedliwe urz¹dzenie przy-
czynia³y siê do praktykowania cnót. W ten sposób œwieccy przepajaj¹ kulturê i dzie³a
ludzkie wartoœci¹ moraln¹34. Œwieccy maj¹ „przywracaæ stworzeniu ca³¹ jego pierwotn¹
wartoœæ. Oni bowiem, poddaj¹c stworzenie prawdziwemu dobru cz³owieka poprzez
dzia³alnoœæ wspieran¹ ¿yciem ³aski, uczestnicz¹ w sprawowaniu owej w³adzy, na mocy
której Zmartwychwsta³y Jezus przyci¹ga wszystkie rzeczy do siebie i poddaje je, jak
i siebie samego, Ojcu, aby Bóg by³ wszystkim we wszystkich (por. J 12, 32; 1 Kor 15,
28)”35. Sobór Watykañski II stwierdza, ¿e wierni œwieccy, uznaj¹c Bo¿y plan zbawienia,
winni uczyæ siê rozró¿niaæ „prawa i obowi¹zki, jakie spoczywaj¹ na nich jako na cz³on-
kach Koœcio³a, od tych, które przys³uguj¹ im jako cz³onkom spo³ecznoœci ludzkiej. I ma-
j¹ staraæ siê harmonijnie godziæ jedne z drugimi, pamiêtaj¹c o tym, ¿e w ka¿dej sprawie
doczesnej kierowaæ siê winni sumieniem chrzeœcijañskim, bo ¿adna dzia³alnoœæ ludzka,
nawet w sprawach doczesnych, nie mo¿e byæ wyjêta spod w³adzy Boga”36.
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Uczestnictwo œwieckich w misji królewskiej daje im mo¿liwoœæ wspó³dzia³ania
ze swymi pasterzami w s³u¿bie dla wspólnoty koœcielnej, przez pe³nienie rozmaitych
pos³ug, stosownych do otrzymanych charyzmatów37. „W Koœciele «wierni œwieccy
mog¹ wspó³dzia³aæ w wykonywaniu w³adzy, zgodnie z przepisami prawa». Dotyczy
to ich obecnoœci na synodach partykularnych, synodach diecezjalnych, w radach
duszpasterskich; sprawowania in solidum misji duszpasterskiej w parafii; wspó³pracy
w radach ekonomicznych; udzia³u w trybuna³ach koœcielnych itd.”38. 

Powo³anie i formacja œwieckich

12. Pierwszym i podstawowym powo³aniem ka¿dego œwieckiego katolika jest
powo³anie do œwiêtoœci, czyli do doskona³oœci w mi³oœci. Powo³anie to wynika
z chrztu i odnawia siê w innych sakramentach. Sobór Watykañski II zachêca
wszystkich chrzeœcijan do d¹¿enia do œwiêtoœci i doskona³oœci w³asnego stanu39.
Wielkie znaczenie ma spójnoœæ ¿ycia œwieckich, jako tych, którzy winni d¹¿yæ do
œwiêtoœci w normalnych warunkach ¿ycia rodzinnego, zawodowego i spo³ecznego.
Codzienne zajêcia maj¹ oni traktowaæ jako okazje do tego, by zbli¿aæ siê do Boga,
spe³niaæ Jego wolê i s³u¿yæ innym ludziom, prowadz¹c ich do spotkania i komunii
z Bogiem. „Œwiêty jest najwspanialszym œwiadectwem godnoœci otrzymanej przez
ucznia Chrystusa”40.

Powo³anie do œwiêtoœci jest œciœle zwi¹zane z powo³aniem do apostolstwa. Nie
sposób wyobraziæ sobie d¹¿enia do œwiêtoœci bez aposto³owania. „Œwieccy, jak wszy-
scy wierni, wezwani s¹ przez Boga do apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania,
dlatego maj¹ obowi¹zek i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach,
starania siê, by orêdzie zbawienia zosta³o poznane i przyjête przez wszystkich ludzi
na ca³ej ziemi. […] Ich dzia³alnoœæ we wspólnotach koœcielnych jest tak konieczna,
¿e bez niej w wiêkszoœci przypadków apostolstwo pasterzy nie mo¿e byæ w pe³ni
skuteczne”41.

13. Jan Pawe³ II podkreœla, ¿e obecna sytuacja œwiata i Koœcio³a wymaga, aby na
s³owa Chrystusa zawieraj¹ce nakaz misyjny odpowiedzieæ pos³uszeñstwem bardziej
zdecydowanym i wielkodusznym. „Ka¿dy uczeñ jest wezwany osobiœcie. Nikomu nie
wolno siê uchylaæ od osobistej odpowiedzi: «Biada mi, gdybym nie g³osi³ Ewange-
lii»! (1 Kor 9, 16)”42. Ojciec Œwiêty wzywa œwieckich do udzia³u w nowej ewangeli-
zacji: „Cz³owiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jak¿e przejmuj¹ce orêdzie,
które Koœció³ jest winien cz³owiekowi. Ka¿dy chrzeœcijanin mo¿e i musi s³owem oraz
¿yciem g³osiæ: Bóg ciê kocha, Chrystus przyszed³ dla ciebie, Chrystus dla ciebie jest
«Drog¹ i Prawd¹, i ¯yciem!» (J 14, 6)”43. 

Katolicy œwieccy s¹ wezwani do tego, by — bior¹c udzia³ w nowej ewangelizacji
— krzewili poszanowanie godnoœci ludzkiej, prawa do ¿ycia, wolnoœci, a zw³aszcza
wolnoœci religijnej. Maj¹ troszczyæ siê o to, ¿eby rodzina — zgodnie ze swym powo-
³aniem — by³a pierwszym miejscem «humanizacji» osoby i spo³eczeñstwa. Mi³oœæ
chrzeœcijañska winna o¿ywiaæ i wspieraæ ich czynn¹ solidarnoœæ z innymi, wra¿liw¹
na ca³okszta³t potrzeb osoby ludzkiej44.

Œwieccy nie mog¹ rezygnowaæ z udzia³u w polityce, gdy¿ przez ni¹ s³u¿¹ osobie
i spo³eczeñstwu, o¿ywiaj¹c duchem chrzeœcijañskim rzeczywistoœæ doczesn¹. Ich za-
anga¿owanie polityczne charakteryzowaæ powinien duch s³u¿by na rzecz dobra
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wspólnego, ukierunkowanie na obronê i promocjê sprawiedliwoœci oraz wysokie
kompetencje, skutecznoœæ i jawnoœæ dzia³ania. S³u¿ba cz³owiekowi i spo³eczeñstwu
powinna obejmowaæ tak¿e uzdrawianie stosunków gospodarczych i troskê o œrodo-
wisko naturalne45. 

Ludzie œwieccy powo³ani s¹ tak¿e do odbudowania wiêzi miêdzy Ewangeli¹
a kultur¹, do tworzenia i przekazywania kultury prawdziwie ludzkiej i chrzeœcijañ-
skiej. Uprzywilejowanym miejscem upowszechniania kultury s¹ œrodki spo³ecznego
przekazu, dlatego równie¿ one winny byæ polem misji œwieckich46. 

14. Œwieccy, ¿eby sprostaæ wymogom swojego powo³ania i pos³annictwa, winni
zatroszczyæ siê o integraln¹ i sta³¹ formacjê. Formacja ta to „sta³y proces osobiste-
go dojrzewania i upodabniania siê do Chrystusa, zgodnie z wol¹ Ojca, pod kierun-
kiem Ducha Œwiêtego”47. Odkrywanie woli Bo¿ej przez chrzeœcijanina i spe³nianie
jej wymagaj¹ stosowania odpowiednich œrodków formacyjnych takich, jak uwa¿ne
ws³uchiwanie siê w s³owo Bo¿e i naukê Koœcio³a, ufna i wytrwa³a modlitwa, korzy-
stanie z kierownictwa duchowego, rozpoznawanie w œwietle wiary otrzymanych da-
rów i talentów, a tak¿e sytuacji spo³ecznych i historycznych, w których wypad³o im
¿yæ48. Formacja œwieckich winna zmierzaæ do ³¹czenia ¿ycia z wiar¹, Ewangelii
z kultur¹. Integralny charakter tej formacji polega na kszta³towaniu ¿ycia duchowe-
go i apostolskiego, pog³êbianiu znajomoœci doktryny, a jednoczeœnie na rozwijaniu
cnót ludzkich, postaw rodzinnych i obywatelskich oraz podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych49.

15. Formacja œwieckich dokonuje siê w ró¿nych œrodowiskach wychowawczych.
Podstawow¹ szko³¹ wiary i innych cnót jest rodzina. Kolejnymi strukturami odpowie-
dzialnymi za w³aœciw¹ i w miarê mo¿liwoœci powszechn¹ formacjê wiernych, s¹ parafie
i diecezje. „Niezast¹pionym œrodkiem formacji apostolskiej s¹ organizacje, stowarzy-
szenia i ruchy katolickie. Wœród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, któ-
ra kiedyœ w Polsce by³a tak ¿ywa i przynios³a tyle wspania³ych owoców”50. Wa¿nym
miejscem formacji s¹ tak¿e szko³y i uniwersytety katolickie51. 

ŒWIECCY W POLSCE WOBEC ZNAKÓW CZASU
W KOŒCIELE I W ŒWIECIE

16. Œwieccy katolicy w Polsce, zarówno w latach wojny i okupacji niemieckiej
i sowieckiej, jak i w póŸniejszym pó³wieczu dominacji sowieckiej, dochowali — w ol-
brzymiej wiêkszoœci — wiernoœci Koœcio³owi. Najnowsze dzieje Koœcio³a pe³ne s¹
œwiadectw heroicznej obrony podstawowych wartoœci ludzkich i chrzeœcijañskich. 

Synod sk³ada ho³d tym pokoleniom Polaków, które poœród okrucieñstw terroru
hitlerowskiego i stalinowskiego zachowa³y postawê s³u¿by Bogu i OjczyŸnie, prze-
kazuj¹c j¹ m³odszym pokoleniom. 

Nie mo¿na pomin¹æ milczeniem œwiadectwa przywi¹zania do Koœcio³a z³o¿one-
go wymownie podczas Wielkiej Nowenny. Nie sposób nie wspomnieæ milionowej
rzeszy wiernych, która w Tysi¹clecie Chrztu Polski z³o¿y³a Jasnogórskie Œluby Na-
rodu. Pasterze Koœcio³a, a zw³aszcza Prymas Tysi¹clecia Stefan kardyna³ Wyszyñski,
w obliczu najwiêkszych zagro¿eñ, s³usznie po³o¿yli szczególny nacisk na duszpaster-
sk¹ troskê o szerokie rzesze katolików œwieckich. Œwieccy, ze swej strony, przez ca³y
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okres ograniczonej suwerennoœci pañstwa okazywali szacunek, pos³uszeñstwo i soli-
darnoœæ wobec biskupów i kap³anów. Z perspektywy lat trzeba przyznaæ, nie po-
mniejszaj¹c znaczenia elitarnych grup katolickich intelektualistów, ¿e w³aœnie ta spe-
cyficzna opcja Episkopatu Polski na rzecz szerokich rzesz katolików œwieckich w du-
¿ej mierze przyczyni³a siê do ocalenia Koœcio³a w spo³eczeñstwie polskim. 

Obecnoœæ œwieckich w ¿yciu spo³ecznym

17. Katolicy œwieccy, którzy nie pogodzili siê z narzuconym Polsce systemem ko-
munistycznym, byli w najnowszych dziejach najmocniejszym fundamentem oporu
spo³ecznego i d¹¿enia do wolnoœci. W 1979 roku, podczas pamiêtnej pierwszej piel-
grzymki Ojca Œwiêtego do Ojczyzny, miliony Polaków da³y œwiadectwo przywi¹za-
nia do Koœcio³a i chrzeœcijañskich tradycji narodowych. Pielgrzymka ta ukaza³a ukry-
t¹ dotychczas moc i jednoœæ Polaków w d¹¿eniu do wolnoœci. Polski sierpieñ 1980
roku, który wstrz¹sn¹³ ca³ym tzw. blokiem wschodnim, by³ nastêpstwem tego, co
naród prze¿y³ podczas pierwszej pielgrzymki papieskiej. Œwiadczy³ o tym tak¿e spe-
cyficzny charakter ówczesnych strajków, do którego kilka lat póŸniej nawi¹za³ sam
Jan Pawe³ II: „Dziwiono siê w ró¿nych miejscach, ¿e tak mo¿e byæ. ¯e istnieje wiêŸ
pomiêdzy œwiatem pracy a Krzy¿em Chrystusa, ¿e istnieje wiêŸ pomiêdzy prac¹
ludzk¹ a Msz¹ œwiêt¹: Ofiar¹ Chrystusa. Zdziwienie, ale tak¿e podziw i szacunek
budzi³ widok robotników polskich spowiadaj¹cych siê i przystêpuj¹cych do Komu-
nii œwiêtej na terenie zak³adu pracy. Ró¿ni siê dziwili. A mo¿e nie tylko… mo¿e
równoczeœnie odkrywali… Odkrywali zapomniany wymiar ca³ej «kwestii spo³ecz-
nej». I w ogóle: ludzkiej egzystencji. Praca i Chrystus? Praca i Eucharystia? A jed-
nak tak tutaj by³o! I s³usznie”52. 

Katolicy œwieccy, którzy stanowili najliczniejsz¹ grupê cz³onków „Solidarno-
œci”, pozostali te¿ najsilniejsz¹ podstaw¹ oporu spo³ecznego w latach stanu wojen-
nego i nastêpnych, a¿ do odzyskania niepodleg³oœci. Koœció³ by³ wówczas prze-
strzeni¹ wolnoœci dla wszystkich bez wzglêdu na wyznanie i pogl¹dy spo³ecz-
no–polityczne.

18. Okres odzyskiwania suwerennoœci i przemian ustrojowych ukaza³ si³ê pol-
skich katolików, a zarazem obna¿y³ ich s³aboœci. W prze³omowym 1989 roku rzesze
katolików zamanifestowa³y swój jednoznaczny sprzeciw wobec komunizmu, oddaj¹c
w wyborach parlamentarnych g³osy na kandydatów opozycji. PóŸniej jednak stale
zmniejsza³a siê liczba uczestnicz¹cych w aktach wyborczych, w których wyra¿a siê
odpowiedzialnoœæ za losy pañstwa. Przyczyny zmniejszaj¹cego siê udzia³u w wybo-
rach s¹ zapewne zró¿nicowane, mo¿na jednak wymieniæ trzy z nich: ma³a przejrzy-
stoœæ dzia³ania nowych elit w³adzy i brak oczekiwanych, radykalnych zmian politycz-
nych oraz s³abe przygotowanie formacyjne katolików do uczestnictwa w d³ugotrwa-
³ych procesach przemian demokratycznych. Bardzo szybkie ró¿nicowanie siê sceny
politycznej, niejednoznacznoœæ polityków postrzeganych dotychczas jako „nasi” oraz
brak zdecydowania w przywracaniu sprawiedliwych zasad funkcjonowania pañstwa
przyczyni³y siê do zniechêcenia wielu katolików do uczestnictwa w ¿yciu politycz-
nym. Powa¿n¹ rolê odegra³o w tym tak¿e przyzwyczajenie do klarownego dwubiegu-
nowego podzia³u sceny politycznej i niezrozumienie pluralizmu postaw charaktery-
stycznego dla spo³eczeñstw demokratycznych. 
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19. W nowej sytuacji spo³ecznej doœæ powszechne by³o niezrozumienie naucza-
nia Koœcio³a o jednoœci w sprawach wynikaj¹cych z doktryny katolickiej i ró¿norod-
noœci w sprawach, w których Koœció³ pozostawia katolikom wolnoœæ w poszukiwa-
niu konkretnych rozwi¹zañ. Dla wielu zaskakuj¹ce by³o, ¿e katolicy czynnie uczest-
nicz¹cy w sprawowaniu w³adzy ró¿ni¹ siê pogl¹dami spo³eczno–politycznymi. Cza-
sem b³êdnie oczekiwano, ¿e powstanie jakieœ jedno ugrupowanie reprezentuj¹ce sta-
nowisko katolickie. Zagubienie pog³êbia³y smutne przyk³ady sprzeniewierzania siê
niektórych katolickich polityków w odniesieniu do podstawowych zasad g³oszonych
przez Koœció³. W potocznej opinii czêsto mylono ze sob¹ wyraŸn¹ zdradê zasad ka-
tolickich i przejawy uprawnionej ró¿norodnoœci postaw politycznych. 

20. Pierwsze lata odzyskiwania niepodleg³oœci ukaza³y niedostatek katolickich
elit politycznych, zdolnych do sprawowania w³adzy zgodnie ze wskazaniami nauki
spo³ecznej Koœcio³a. Pó³wiecze komunizmu uniemo¿liwia³o kszta³cenie takich
kadr zarówno pod wzglêdem przygotowania fachowego, jak i gruntownego zazna-
jomienia z katolick¹ nauk¹ spo³eczn¹ i sposobami stosowania jej w praktyce. No-
we warunki stworzone przez demokratyczne pañstwo pozwalaj¹ katolikom przy-
gotowaæ siê do pe³nienia ró¿nych funkcji spo³ecznych i politycznych oraz umo¿-
liwiaj¹ bezpoœredni udzia³ w sprawowaniu w³adzy na ró¿nych szczeblach. 

21. Pierwsze lata demokracji przynios³y tak¿e próby wykorzystywania Koœcio-
³a do celów politycznych, zarówno przez œrodowiska katolickie jak i niekatolickie.
Niektórzy politycy usi³owali d¹¿yæ do tego, aby w wolnym pañstwie Koœció³ na-
dal zastêpczo pe³ni³ funkcje spo³eczne i polityczne. Niekiedy politycy nie repre-
zentuj¹cy chrzeœcijañskiej wizji œwiata, a tak¿e cz³onkowie wspólnoty katolickiej
próbowali u¿ywaæ autorytetu Koœcio³a do osi¹gniêcia w³asnych, czêsto partykular-
nych celów.

22. Pó³wiecze komunizmu zniechêci³o wielu katolików do partii politycznych.
Formacja katolicka przez kilkadziesi¹t lat uczy³a odmowy uczestnictwa w partiach.
Obecnie z wielkim trudem budzi siê œwiadomoœæ, ¿e udzia³ w odpowiednich dla ka-
tolika strukturach partyjnych jest wyrazem podejmowania przez niego odpowiedzial-
noœci za dobro wspólne. 

23. Z biegiem lat katolicy œwieccy coraz lepiej rozumiej¹ potrzebê aktywnego
w³¹czania siê w ¿ycie spo³ecznoœci lokalnych. Coraz czêœciej pe³ni¹ ró¿ne funkcje
w samorz¹dach ró¿nych szczebli. O¿ywia siê te¿ dzia³alnoœæ stowarzyszeñ spo³ecz-
nych zak³adanych przez katolików, niekiedy we wspó³pracy z innymi obywatelami.
Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych 4 procent spo³ecznoœci katolickiej jest zrzeszona
w ró¿nych stowarzyszeniach. Nie jest to imponuj¹ca liczba, zw³aszcza w zestawieniu
z danymi z krajów o ugruntowanych systemach demokratycznych. Trzeba jednak pa-
miêtaæ, ¿e przez kilkadziesi¹t lat katolicy nie mogli tworzyæ stowarzyszeñ, które od-
powiada³yby ich pogl¹dom i aspiracjom. Na tym tle mo¿na uznaæ, ¿e dynamizm two-
rzenia organizacji spo³ecznych przez katolików jest godny odnotowania. 

24. Katolicy œwieccy maj¹ zbyt ma³¹ œwiadomoœæ, ¿e praca i ¿ycie zawodowe sta-
nowi¹ wa¿n¹ czêœæ sk³adow¹ ich chrzeœcijañskiego powo³ania. ¯ycie zawodowe ci¹-
gle jeszcze postrzegane jest przez wielu jedynie w wymiarze zdobywania œrodków
materialnych i troski o zapewnienie sobie lepszego statusu spo³ecznego i materialne-
go. Rzadko uwzglêdnia siê, ¿e uczciwie wykonywana praca, sta³e podnoszenie kwali-
fikacji s¹ drog¹ do œwiêtoœci, a kontakty zawodowe, wzajemna pomoc okazj¹ do apo-
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stolstwa. Nik³a jest œwiadomoœæ, ¿e powszechne powo³anie do œwiêtoœci jest „zawsze
— jak mówi Jan Pawe³ II — bardzo osobiste, zwi¹zane z prac¹, zawodem. Jest ja-
kimœ rozliczeniem siê z talentów, czy cz³owiek ich dobrze u¿ywa³, czy Ÿle”53. 

25. Podstaw¹ wszystkich wiêzi spo³ecznych jest rodzina. Katolicy nie zdaj¹ so-
bie czêsto sprawy, jak wa¿ne miejsce w realizacji ich powo³ania winna zajmowaæ ro-
dzina. Czêste jest zaniedbywanie obowi¹zków rodzinnych z powodu nieuporz¹dko-
wanego zaanga¿owania w sprawy zawodowe lub spo³eczne. W powszechnej œwiado-
moœci za ma³o wagi przywi¹zuje siê do wk³adu rodzin w dobro wspólne. Niekiedy
nawet wielodzietnoœæ rodzin zamiast cieszyæ siê uznaniem, nie znajduje nale¿ytego
zrozumienia i poparcia. 

26. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, najwiêkszym dramatem ludzi œwiec-
kich jest „roz³am miêdzy wiar¹ wyznawan¹ a ¿yciem codziennym”54. Zbyt ma³a jest
wci¹¿ œwiadomoœæ, ¿e wiara pozostaje martw¹, jeœli nie rodzi konkretnych konsekwen-
cji w ¿yciu codziennym — rodzinnym, zawodowym i spo³ecznym. 

Obecnoœæ œwieckich w ¿yciu Koœcio³a

27. Zwykle Polska ukazywana jest jako wzór powszechnego uczestnictwa katoli-
ków w ¿yciu Koœcio³a, zw³aszcza w niedzielnej i œwi¹tecznej liturgii. Nie mo¿e to jed-
nak przys³oniæ rzeczywistego obrazu, jaki wy³ania siê z porównania liczby ochrzczo-
nych w Koœciele katolickim i liczby praktykuj¹cych. Z porównania tych liczb wyni-
ka, ¿e wielu katolików w Polsce zaniedbuje obowi¹zek uczestnictwa w niedzielnej
Mszy œwiêtej. 

28. W s³u¿bê liturgiczn¹ w³¹cza siê najwiêcej dzieci, znacznie mniej m³odzie-
¿y i najmniej doros³ych. Nik³a jest œwiadomoœæ, ¿e sprawowanie w³aœciwych œwiec-
kim pos³ug nie jest zastrze¿one jedynie dla najm³odszych; ¿e s¹ do nich zaprosze-
ni tak¿e doroœli uczestnicy zgromadzeñ liturgicznych. Niekiedy doroœli uwa¿aj¹
wrêcz, ¿e nie wypada im byæ ministrantem, czytaæ lekcjê, œpiewaæ psalm.

29. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest brak odpowiednio szerokiej wspó³pracy ka-
p³anów ze œwieckimi w planowaniu przedsiêwziêæ duszpasterskich i materialnych
w parafii. Œwieccy czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy z mo¿liwoœci takiej wspó³pracy pod
przewodnictwem proboszcza55. W praktyce w wielu parafiach nie istniej¹ lub nie wy-
pe³niaj¹ swych zadañ rady duszpasterskie i ekonomiczne. 

30. Przez kilkadziesi¹t lat ofiarnie prowadzona przy parafiach katecheza obej-
mowa³a tylko czêœæ m³odych katolików. Czêsto religijna edukacja koñczy³a siê
w drugiej klasie szko³y podstawowej, wraz z przyst¹pieniem do Pierwszej Komunii
œwiêtej, a kursy przed przyjêciem innych sakramentów nie by³y w stanie uzupe³niæ
w nale¿yty sposób wiedzy. Obecnie coraz bardziej widoczne s¹ skutki takiej sytu-
acji. Poziom wiedzy religijnej wielu doros³ych katolików jest niezadowalaj¹cy. Dys-
proporcja pomiêdzy poziomem wiedzy ogólnej a poziomem wiedzy religijnej rodzi
powa¿ne konflikty w ich ¿yciu. Ignorancja prowadzi niekiedy do mylenia religijno-
œci z zabobonem oraz do ³atwoœci w przyjmowaniu fa³szywych objawieñ, zwiêksza
te¿ podatnoœæ na propozycje ze strony ró¿nych sekt. 

31. Wielu katolików, zw³aszcza starszych, chêtnie uczestniczy w szeroko rozpo-
wszechnionych ró¿nego rodzaju nabo¿eñstwach i zachowuje codzienn¹, tradycyjn¹
obyczajowoœæ chrzeœcijañsk¹. Udzia³ w tych nabo¿eñstwach i obyczaje zakorzenione
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w zdrowej tradycji katolickiej wzmacniaj¹ w du¿ej mierze zmys³ wiary u wiernych
œwieckich i przyczyniaj¹ siê do kszta³towania ich moralnoœci. 

32. W niewielkich wioskach i miasteczkach parafia i bliskie relacje s¹siedzkie
wzmacniaj¹ poczucie wspólnoty. Wielkie parafie miejskie natomiast nie sprzyjaj¹ bu-
dowaniu ducha wspólnotowego. Anonimowoœæ ¿ycia, nie wi¹zanie siê z jedn¹, kon-
kretn¹ parafi¹ pog³êbiaj¹ rozbicie wiêzi spo³ecznych i koœcielnych. Pewn¹ odpowie-
dzi¹ na te zjawiska jest tworzenie wspólnot ruchów katolickich, które du¿y nacisk
k³ad¹ na umacnianie wiêzi wspólnotowych i przyczyniaj¹ siê do pog³êbienia œwiado-
moœci uczestnictwa w Koœciele. 

33. Powstaj¹ca Akcja Katolicka poprzez œcis³¹ wspó³pracê z hierarchi¹ koœcieln¹
i swoje zaanga¿owanie w realizacjê rozlicznych zadañ apostolskich staje siê ju¿ dzisiaj
znacz¹cym elementem w ¿yciu Koœcio³a w Polsce. Ukszta³towa³y siê ju¿ struktury Ak-
cji Katolickiej na szczeblu parafialnym, z których wy³oni³y siê struktury diecezjalne
i krajowe. Obecnie trwa proces umacniania i rozwoju jej oddzia³ów parafialnych. Kil-
kudziesiêcioletnia przerwa w dzia³aniu i zmiany, jakie w tym czasie zasz³y w Koœciele
i ¿yciu spo³ecznym, sprawiaj¹, ¿e nie mo¿e i nie chce ona byæ jedynie kontynuatork¹
przedwojennej Akcji. Odpowiedzialni za Akcjê Katolick¹ poszukuj¹ nowego usytu-
owania jej w ca³oœci ¿ycia Koœcio³a i okreœlenia jej nowych, choæ przecie¿ s³usznie na-
wi¹zuj¹cych do tradycji, zadañ. Poniewa¿ jednym z jej wa¿kich charyzmatów jest œci-
s³a wspó³praca œwieckich i duchownych, konieczne jest formowanie nowej kultury re-
lacji miêdzy duchownymi i œwieckimi w s³u¿bie wspó³czesnego Koœcio³a.

34. Wierni œwieccy — przynajmniej ci, którzy nie zaniedbuj¹ praktyk religijnych
— maj¹ poczucie odpowiedzialnoœci za potrzeby materialne Koœcio³a. Zw³aszcza
starsze pokolenie, które nie nale¿y do najlepiej sytuowanej czêœci spo³eczeñstwa, oka-
zuje hojnoœæ we wspieraniu zarówno parafii, jak i ró¿nych inicjatyw o szerszym za-
kresie. W m³odszym pokoleniu jednak zaznacza siê zmniejszenie odpowiedzialnoœci
materialnej za Koœció³. 

Blaski i cienie formacji œwieckich

35. Brak systematycznej katechezy doros³ych staje siê coraz bardziej odczuwal-
nym problemem Koœcio³a w Polsce. Ludzie doroœli, nie maj¹cy dostatecznej forma-
cji, nie s¹ w stanie zapewniæ w³aœciwej formacji religijnej w swoich rodzinach. Coraz
czêœciej wiêc rodziny nie wywi¹zuj¹ siê z zadania kszta³towania religijnoœci zarówno
samych ma³¿onków, jak i ich dzieci. 

36. Bardzo wa¿nym œrodowiskiem formacyjnym s¹ dla wielu wiernych, tak¿e do-
ros³ych, liczne, dynamicznie rozwijaj¹ce siê ruchy katolickie. W ruchach tych uczest-
niczy obecnie blisko dwa miliony katolików. Znacznie wiêksza liczba wiernych korzy-
sta³a przez pewien czas z formacji proponowanej w ruchach, choæ nie zwi¹za³a siê z ni-
mina sta³e.Wielu œwieckichuczestnicz¹cychwruchachkatolickichwnosi cennywk³ad
w ¿ycie Koœcio³a i spo³ecznoœci œwieckiej. Niektórzy œwieccy korzystaj¹ te¿ z formacji
w stowarzyszeniach i organizacjachkatolickich. Ma ona jednakniekiedy zakresograni-
czony jedynie do spraw bezpoœrednio zwi¹zanych ze statutowym celem zrzeszenia.

37. Ci¹gle zbyt ma³¹ wagê przyk³ada siê do rozszerzania sieci szkolnictwa kato-
lickiego na ró¿nych poziomach. Istniej¹ce szko³y i uczelnie katolickie nie zawsze do-
statecznie ³¹cz¹ kszta³cenie naukowe i zawodowe z formacjê duchow¹. 
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38. Brak integralnoœci jest czêstym mankamentem formacji udzielanej w ró¿nych
œrodowiskach. Niekiedy zbyt ma³o wagi przywi¹zuje siê do tego, ¿e formacja ducho-
wa winna ³¹czyæ siê z dostosowan¹ do poziomu wiedzy wiernych formacj¹ doktry-
naln¹. Czasem akcentuje siê potrzebê otwarcia na dary i charyzmaty Bo¿e, zapomi-
naj¹c, ¿e ³aska buduje na naturze. W konsekwencji zaniedbuje siê formowanie odpo-
wiedzialnych postaw rodzinnych i spo³ecznych. W niektórych œrodowiskach zdarza
siê tak¿e, ¿e nadmiernie bywa podkreœlany tylko jeden aspekt ¿ycia duchowego,
a zbyt ma³o troski poœwiêca siê na ukazanie pe³nego bogactwa Koœcio³a. Bywa rów-
nie¿, ¿e wierni bardzo œciœle wi¹¿¹ siê z konkretn¹ wspólnot¹, ale nie uœwiadamiaj¹
sobie swojego pos³annictwa w Koœciele i ¿yciu spo³ecznym. 

DUSZPASTERSKA ODPOWIED% NA ZNAKI CZASU

Formowanie œwieckich do uczestnictwa w ¿yciu Koœcio³a

39. „Trzeba, abyœmy byli wiernymi dzieæmi Koœcio³a, który tworzymy. Jeœli nasz¹
wiar¹ i ¿yciem mówimy «tak» Chrystusowi, to trzeba równie¿ powiedzieæ «tak» Ko-
œcio³owi. Chrystus powiedzia³ do aposto³ów i ich nastêpców: «Kto was s³ucha, Mnie
s³ucha, a kto wami gardzi, Mn¹ gardzi; lecz kto Mn¹ gardzi, gardzi Tym, który Mnie
pos³a³» (£k 10, 16)”56. Te s³owa Jana Paw³a II wyznaczaj¹ podstawowy wymiar for-
macji eklezjalnej. Katolicy winni byæ œwiadomi, ¿e wiara w Chrystusa ³¹czy siê œciœle
z uczestnictwem w Koœciele i pos³uszeñstwem nastêpcom aposto³ów. Ojciec Œwiêty
podkreœli³ te¿, ¿e wiara katolików musi zmierzyæ siê z trudnoœci¹ wynikaj¹c¹ z tego,
¿e Koœció³ jest œwiêty, a jednoczeœnie sk³ada siê z grzeszników. Nie mo¿e to stano-
wiæ przeszkody w akceptacji Koœcio³a i w uznawaniu jego nauczania. 

40. Sta³a formacja katolików winna przygotowywaæ do uczestnictwa w ¿yciu sa-
kramentalnym. Nale¿y upowszechniaæ œwiadomoœæ, ¿e Eucharystia jest Ÿród³em ¿y-
cia i œwiêtoœci wiernych57, i ¿e z niej wyrasta ca³e ich ¿ycie modlitewne58. Kap³ani
winni troszczyæ siê o przygotowanie œwieckich, którzy mog¹ spe³niaæ w³aœciwe im
pos³ugi, zgodnie z zaleceniami Koœcio³a59. 

41. Nale¿y powo³ywaæ rady duszpasterskie i ekonomiczne tam, gdzie ich brak,
i umacniaæ istniej¹ce. Œwieccy winni byæ zaznajomieni z zasadami wspó³pracy z dusz-
pasterzami w tych gremiach60. 

42. Synod zobowi¹zuje wszystkich ksiê¿y proboszczów do prowadzenia kateche-
zy doros³ych w formach dostosowanych do potrzeb i mo¿liwoœci lokalnych. W ka-
techezie tej mo¿na wykorzystywaæ Katechizm Koœcio³a Katolickiego i przes³anie Oj-
ca Œwiêtego z pielgrzymek do Ojczyzny. 

43. Wspólnoty i ruchy katolickie winny troszczyæ siê o koordynacjê udzielanej
w nich formacji z duszpasterstwem ogólnym. Ich dzia³alnoœæ ma zawsze prowadziæ
do pe³niejszego w³¹czenia wiernych w ¿ycie wspólnoty parafialnej. Nale¿y d¹¿yæ do
wspó³pracy wiernych z wspólnot poszczególnych ruchów i ognisk Akcji Katolickiej
na rzecz dobra parafii. 

44. W ró¿norodnych œrodowiskach formacyjnych nale¿y rozbudzaæ odpowie-
dzialnoœæ wiernych za potrzeby materialne parafii i diecezji. Wierni powinni byæ
o tych potrzebach informowani. 
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Formowanie œwieckich do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym

45. Synod przypomina znamienne s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II skierowa-
ne do œwieckich w Polsce: „Bracia i Siostry, w naszych czasach, gdy nie potrzeba ju¿
œwiadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi byæ œwiadectwo codziennego ¿ycia.
O Bogu winno siê œwiadczyæ s³owem i czynem, wszêdzie, w ka¿dym œrodowisku:
w rodzinie, w zak³adach pracy, w urzêdach, szko³ach, biurach. W miejscach, gdzie
cz³owiek siê trudzi i gdzie odpoczywa. Winniœmy wyznawaæ Boga przez gorliwe
uczestniczenie w ¿yciu Koœcio³a; przez troskê o s³abych i cierpi¹cych, a tak¿e po-
przez podejmowanie odpowiedzialnoœci za sprawy publiczne, w duchu troski
o przysz³oœæ narodu budowan¹ na prawdzie Ewangelii. Taka postawa wymaga doj-
rza³ej wiary, osobistego zaanga¿owania. Winna wyra¿aæ siê w konkretnych czynach.
Za tak¹ postawê trzeba nieraz p³aciæ ogromnym poœwiêceniem. Czy¿ i w naszych
czasach, w naszym ¿yciu nie doœwiadczyliœmy ró¿nego rodzaju upokorzeñ, staraj¹c
siê dochowaæ wiernoœci Chrystusowi i w ten sposób zachowaæ chrzeœcijañsk¹ god-
noœæ? Ka¿dy chrzeœcijanin jest powo³any, by zawsze i wszêdzie tam, gdzie go
Opatrznoœæ postawi, przyznawa³ siê do Chrystusa przed ludŸmi (por. Mt 10,
32)”61. W s³owach tych zawiera siê program formacji œwieckich do szeroko pojête-
go udzia³u w ¿yciu spo³ecznym.

46. W formacji œwieckich nale¿y zdawaæ sobie sprawê z rozmaitych zranieñ, ja-
kie odnieœli oni ¿yj¹c w systemie komunistycznym i zmagaj¹c siê z nim. Nale¿y cier-
pliwie znosiæ i leczyæ wystêpuj¹cy jeszcze w niektórych œrodowiskach kompleks „ob-
lê¿onej twierdzy”, pochodz¹cy z doœwiadczanych przez ca³e lata zagro¿eñ. Nale¿y
uzdrawiaæ zdeformowane sumienia, uczyæ chrzeœcijañskiego stosunku do pracy, ¿y-
cia zawodowego, spo³ecznego i politycznego. 

47. Kszta³towanie wiernych œwieckich do œwiadomego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym
i politycznym winno zawsze opieraæ siê na wskazaniach katolickiej nauki spo³ecznej. Od-
powiedzialni za tê formacjê winni znaæ i upowszechniaæ nauczanie Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II przekazywane Polakom podczas pielgrzymek do Ojczyzny. 

48. Nale¿y zachêcaæ wiernych do zrzeszania siê w stowarzyszeniach i ró¿nych or-
ganizacjach spo³ecznych i politycznych, których programy i dzia³anie zgodne s¹
z wskazaniami nauczania spo³ecznego Koœcio³a. 

49. Nale¿y kszta³towaæ w wiernych umi³owanie wolnoœci, która ma swoj¹
podstawê w chrzeœcijañskiej prawdzie o Bogu i cz³owieku. W formacji œwieckich ka-
tolików winno zwracaæ siê uwagê na poszanowanie pogl¹dów innych obywateli spo-
³eczeñstwa i uczenie ducha wspó³pracy z nimi dla dobra wspólnego. 

Integralnoœæ formacji

50. Formacja œwieckich winna zawsze uwzglêdniaæ ró¿ne aspekty ich ¿ycia i pro-
wadziæ do przezwyciê¿enia roz³amu miêdzy wyznawan¹ wiar¹ i ¿yciem codzien-
nym62. S³u¿y temu miêdzy innymi kszta³towanie prawego sumienia poprzez czêste
przystêpowanie do sakramentu pojednania i korzystanie z kierownictwa duchowego. 

51. Formacja katolików œwieckich ma s³u¿yæ kszta³towaniu jednoœci dwóch nur-
tów ¿ycia — ¿ycia duchowego i ¿ycia œwieckiego, obejmuj¹cego rodzinê, pracê, rela-
cje spo³eczne, zaanga¿owanie polityczne i kulturalne63. 
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52. Integralna formacja œwieckich katolików powinna uwzglêdniaæ: formacjê du-
chow¹, doktrynaln¹, kulturaln¹ i pog³êbianie znajomoœci nauki spo³ecznej Koœcio³a.
Formacja ta winna te¿ uœwiadamiaæ katolikom potrzebê rozwijania ludzkich umiejêt-
noœci takich, jak kwalifikacje zawodowe, zmys³ rodzinny i obywatelski oraz cnót od-
nosz¹cych siê do ¿ycia spo³ecznego: uczciwoœci, poczucia sprawiedliwoœci, szczero-
œci, uprzejmoœci i si³y ducha64. 

Synod, pragn¹c zachêciæ wszystkich œwieckich katolików do
wype³niania powo³ania i pos³annictwa w Koœciele i spo³eczeñ-
stwie, czyni to s³owami Ojca Œwiêtego, wypowiedzianymi na Oj-
czystej ziemi w³aœnie do œwieckich: „Bracia Polscy Mêczennicy
[…] poœwiêcali wiele czasu na modlitwê i w ten sposób przygo-
towywali siê do tego wielkiego zadania, jakie Bóg w swoich nie-
zbadanych wyrokach im przygotowa³. Przygotowali siê do tego,
aby daæ o Nim najwiêksze œwiadectwo: ofiarowaæ ¿ycie za Ewan-
geliê. Bracia Polscy — poprzez swoj¹ daninê krwi, któr¹ z³o¿yli
Panu u pocz¹tków naszej historii — chcieli powiedzieæ wszyst-
kim, którzy po nich bêd¹, ¿e aby dawaæ œwiadectwo o Chrystu-
sie, trzeba siê do tego przygotowaæ. Rodzi siê ono bowiem, doj-
rzewa i uszlachetnia w atmosferze modlitwy, owej g³êbokiej i ta-
jemniczej rozmowy z Bogiem. Na klêczkach! Nie mo¿na ukazy-
waæ Chrystusa innym, je¿eli wczeœniej siê Go nie spotka we w³a-
snym ¿yciu. Tylko wówczas œwiadectwo to bêdzie mia³o praw-
dziw¹ wartoœæ. Stanie siê zaczynem dla ludzkoœci, sol¹ ziemi
i œwiat³em rozjaœniaj¹cym mroki naszym braciom krocz¹cym po
œcie¿kach tego œwiata. 

«Któ¿ nas mo¿e od³¹czyæ od mi³oœci Chrystusowej?» Tak
wo³a œw. Pawe³. Niech to wo³anie przeniknie do g³êbi serca i umy-
s³y. B¹dŸcie czujni, aby was nic od tej mi³oœci nie od³¹czy³o. ¯ad-
ne fa³szywe has³a, b³êdne ideologie ani pokusa pójœcia na kompro-
mis z tym, co nie jest z Boga, czy te¿ szukanie w³asnych korzyœci.
Odrzuæcie wszystko, co tê jednoœæ niszczy i os³abia. B¹dŸcie wier-
ni Bo¿ym przykazaniom i zobowi¹zaniom chrzcielnym”65.

Przypisy:

1 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 15. 
2 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 21. 
3 Pius XII, Przemówienie do nowych kardyna³ów, 20 II 1946 r.; zob. Jan Pawe³ II, tam¿e,

9 i KKK 899. 
4 Por. KKK, 900. 
5 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 9; Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna

o Koœciele, 31. 
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6 Sobór Watykañski II, tam¿e; por. KKK, 897. 
7 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 9. 
8 Tam¿e, 10. 
9 Por. tam¿e, 10–13. 

10 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 32. 
11 Tam¿e, 31. 
12 Por. Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 15. 
13 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 31. 
14 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 59. 
15 Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do uczestników Krajowego Kongresu W³oskich Organizacji

Koœcielnych, zajmuj¹cych siê kultur¹, Rzym, 16 I 1982 r.
16 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 59; Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie œwiec-

kich, 4. 
17 Jan Pawe³ II, Modlitwa niedzielna Anio³ Pañski, 15 III 1987 r. 
18 Jan Pawe³ II, Homilia na rozpoczêcie pontyfikatu, 22 X 1978 r. 
19 Por. Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 64. 
20 Por. tam¿e, 14. 
21 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 34; KKK, 901. 
22 Por. tam¿e. 
23 KPK, kan. 835 § 4; por. KKK, 902. 
24 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 10; 34 i KKK, 1547. 
25 Por. KKK, 1657. 
26 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 35; Jan Pawe³ II, adhort. apost.

Christifideles laici, 14. 
27 Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie œwieckich, 6. 
28 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 35. 
29 Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie œwieckich, 6; por. te¿ s³owa, które Sobór odnosi do

wszystkich chrzeœcijan — 1 Kor 5, 14. 
30 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 35. 
31 Por. KKK, 900. 
32 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 35. 
33 KKK, 908; Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 36. 
34 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 36; KKK, 909. 
35 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 14. 
36 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 36; KKK, 912. 
37 Por. Pawe³ VI, adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 73. 
38 KKK, 911. 
39 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 39–42. 
40 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 16. 
41 KKK, 900. 
42 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Christifideles laici, 33. 
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