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KS. DARIUSZ LIPIEC *

APOSTOLSTWO �WIECKICH W PARAFII 

 Apostolstwo katolików  wieckich polega na ich uczestnictwie w zbaw-
czym posłannictwie Chrystusa i jego realizacji w Ko ciele i w  wiecie1.
Chocia! katolicy  wieccy powołani s" przede wszystkim do u wi#cania 
 wiata, maj" te! jednak własne posłannictwo we wspólnocie ko cielnej. Spo-
 ród ró!nych miejsc w Ko ciele, w których mog" oni realizowa$ swoje apo-
stolstwo, na szczególn" uwag# zasługuje parafia, b#d"ca najbli!szym  rodo-
wiskiem społeczno-eklezjalnym katolików. 
 Analiza adhortacji apostolskiej Christifideles laici (ChL) Jana Pawła II 
pokazuje, !e spo ród ró!norakich form działalno ci  wieckich w parafii 
wyró!nił on trojak" mo!liwo $ ich apostolskiego zaanga!owania. Wskazuj"c
na podmiotow" rol# katolików  wieckich, Jan Paweł II zwrócił uwag#, !e do 
apostolstwa w parafii wezwani s" wszyscy parafianie, czyli ogół parafian. 
Papie! wskazał tak!e na mo!liwo $ uczestnictwa  wieckich w ró!norakich 
małych wspólnotach parafialnych, by w ten sposób budowa$ parafi# rozu-
mian" jako wspólnota wspólnot. Zwrócił uwag# tak!e na konieczno $ za-
anga!owania si#  wieckich w rady parafialne, a zwłaszcza w prace para-
fialnej rady duszpasterskiej. 

1. KONCEPCJA PARAFII 

W ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ CHRISTIFIDELES LAICI

 Analiza adhortacji wskazuje, !e Jan Paweł II dostrzegał konieczno $
parafii w !yciu i posłannictwie Ko cioła. Za Pawłem VI powtórzył, !e para-
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fia „spełnia niezast�pion� i […] aktualna misj . To ona zbiera chrze!cija"ski
lud w pierwsz� wspólnot ; ona przysposabia go i przyzwyczaja do normalnej 
praktyki #ycia liturgicznego; ona podtrzymuje i o#ywia wiar  we współczes-
nych ludziach; […] ona pobudza do odczuwania i praktykowania pokornej 
miło!ci przejawiaj�cej si  w dobrych i braterskich uczuciach”2. W ten spo-
sób przeciwstawił si  stanowisku kontestuj�cemu parafi .
 Jan Paweł II był !wiadomy niedoskonało!ci współczesnych parafii, skoro 
napisał: „czasem bywa uboga w ludzi i !rodki, niekiedy rozproszona na roz-
ległych obszarach albo zagubiona w ludnych, pełnych chaosu dzielnicach 
wielkich metropolii…” (ChL 26). Papie# był tak#e !wiadomy niewystarczal-
no!ci niektórych parafii w realizacji zbawczego posłannictwa: „wiele parafii, 
zarówno w rejonach zurbanizowanych, jak i na ziemiach misyjnych, nie jest w 
stanie rozwin�$ swojej działalno!ci ze wzgl du na brak !rodków materialnych 
lub kapłanów, na zbyt du#� rozległo!$ terytorialn� lub na specyficzn� sytuacj 
niektórych chrze!cijan (na przykład uchod%ców i emigrantów)” (ChL 26). 
Słabo!ci wielu współczesnych parafii nie skłoniły jednak Papie#a do rezyg-
nacji z nauczania o zasadniczej funkcji parafii, jak� spełnia i powinna w przy-
szło!ci spełnia$ w Ko!ciele realizuj�cym swoje posłannictwo w obecnym 
kontek!cie społeczno-kulturowym i ró#norakich !rodowiskach. Co wi cej, 
Papie# wzywał chrze!cijan do refleksji nad parafi� i jej znaczeniem dla 
wspólnoty Ko!cioła: „wszyscy powinni!my odkry$, poprzez wiar , prawdziwe 
oblicze parafii, czyli sam� tajemnic  Ko!cioła, który wła!nie w niej istnieje 
i działa” (ChL 26). „Parafia – jak nauczał Jan Paweł II – nawet podlegaj�ca 
ró#norodnym przemianom wskutek upływu czasu w ci�gu wielowiekowej his-
torii, czyni #yw� i oddziaływuj�c� Tajemnic  Ko!cioła i jego misj  głoszenia 
Chrystusa i formowania chrze!cijan w ich codzienno!ci”3.
 Analiza adhortacji Christifideles laici, jak i innych dokumentów Jana 
Pawła II wskazuje, #e dostrzegał on w parafii zarówno aspekt instytucjo-
nalno-organizacyjny, jak i wspólnotowo-charyzmatyczny. Na aspekt instytu-
cjonalno-organizacyjny składa si  grupa chrze!cijan i wy!wi conych kapła-
nów, w której proboszcz reprezentuje biskupa diecezjalnego. Parafia ma 
wi c własn� struktur , terytorium, a tak#e !wi�tyni , b d�c� o!rodkiem 
#ycia religijnego wiernych. Papie# uwydatnił jednak wymiar wspólnotowy 
parafii; jej wymiar instytucjonalno-organizacyjny odgrywa w niej rol  słu-

2 P a w e ł  VI. Przemówienie do duchowie#stwa rzymskiego [24 VI 1963]. AAS 55:1963 
s. 674; zob. ChL 26. 

3 Cyt. za: R. K e m p y. Jaka parafia u progu Trzeciego Tysi"clecia? W: Nowa ewangelizacja 

u progu Trzeciego Tysi"clecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice 2000 s. 151. 
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 ebn! wobec aspektu wspólnotowo-charyzmatycznego. Oznacza to,  e nau-
czanie Jana Pawła II prezentuje teologiczne uj"cie parafii, zapocz!tkowane
na Soborze Watyka#skim II. Nauczanie to wskazuje,  e we wspólnotowym 
aspekcie parafii nale y szuka$ szans i mo liwo%ci jej rozwoju4.
 Apostolskim zadaniem katolików %wieckich jest budowanie parafii jako 
wspólnoty wiary, kultu i miło%ci. Działalno%$ laikatu – jak nauczał Jan 
Paweł II, kontynuuj!c przesłanie Soboru Watyka#skiego II – „jest do tego 
stopnia konieczna,  e bez niej apostolstwo samych pasterzy nie mo e by$
w pełni skuteczne” (ChL 26; por. DA 10). Budowanie wspólnoty parafialnej 
nie jest jednak celem samym w sobie apostolstwa ludzi %wieckich – jest nim 
budowanie wspólnoty parafialnej rozumianej jako wspólnota misyjna. Wy-
nika to zarówno z misyjnej natury Ko%cioła, jak i z uwarunkowa# społeczno-
-kulturowych, w jakich znalazły si" współczesne parafie5.

2. OGÓŁ PARAFIAN JAKO PODMIOT APOSTOLSTWA

 Apostolstwo nie jest przywilejem poszczególnych osób czy nawet grup 
w Ko%ciele, ale jako powołanie do czynnego zaanga owania w  ycie wspól-
noty eklezjalnej dotyczy wszystkich ochrzczonych. Do realizacji apostolstwa 
wezwani s! wszyscy członkowie Ludu Bo ego, zgodnie z posiadanymi 
charyzmatami i uprawnieniami. Wezwanie to obejmuje tak e katolików %wiec-
kich, którzy na mocy sakramentu chrztu maj! udział w nauczycielskim, kap-
ła#skim i pasterskim posłannictwie Ko%cioła.
 Z racji udziału w powszechnym kapła#stwie wiernych katolicy %wieccy
uczestnicz! w budowaniu wspólnoty parafialnej. Zaanga owanie to dotyczy 
wszystkich członków parafii. Nie wynika ono z dora&nych potrzeb parafii, 
nie ma charakteru sytuacyjnego. Apostolstwo %wieckich w parafii ma cha-
rakter stały i nie jest zale ne od mandatu hierarchii ko%cielnej6.
 W Polsce parafie cz"sto nie s! wspólnotami ewangelizuj!cymi w takim 
stopniu, w jakim by$ powinny. Wielu członków parafii prezentuje infantyln!
religijno%$, a wielu nie w pełni uczestniczy w  yciu liturgicznym parafii lub 

4 Por. R. K a m i # s k i. Parafia miejscem budowania cywilizacji miło!ci. W: Wierz% w Boga 

Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/1999. Katowice 1998 s. 281-282. 
5 Por. A. P r z y b e c k i. Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecno!ci.

Pozna# 2001 s. 50-51. 
6 J. M a r i a # s k i. Małe grupy szans" apostolstwa !wieckich. W: Ewangelizacja w tajemnicy 

i misji Ko!cioła. Program duszpasterski na rok 1994/1995. Katowice s. 511. 
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nie uczestniczy w nim wcale. Liczne grono spo�ród członków parafii nie 
potrafi przeło y! wyznawanej wiary i udziału w  yciu liturgicznym na prak-
tyk"  ycia codziennego. Istnieje zatem liczna grupa członków parafii, którzy 
nie bior# pełnego udziału w budowaniu parafii-wspólnoty apostolskiej lub 
nie uczestnicz# wcale w tej budowie. Skutkiem tego jest zanikanie chrze-
�cija$stwa, poniewa  brakuje warunków, by chrze�cijanie mogli osi#gn#!
dojrzało�! w wierze; by stali si" zdolni do dawania �wiadectwa i prze-
kazywania wiary innym7.
 Jako sposób na odwrócenie skutków procesów laicyzacyjnych i sekulary-
zacyjnych, a tym samym osłabiania wspólnoty parafialnej i apostolstwa pa-
rafian Jan Paweł II wskazał w adhortacji Christifideles laici konieczno�!
odtworzenia chrze�cija$skiej tkanki parafii. Jej odtworzenie we wspólnotach 
ko�cielnych jest powa nym wyzwaniem dla duszpasterstwa, lecz jest tak e – 
jak uczył Papie  – zadaniem dla katolików �wieckich, b"d#cych członkami 
tych wspólnot (ChL 34). Poniewa  „parafia jest niejako ostatecznym umiej-
scowieniem Ko�cioła, a poniek#d samym Ko!ciołem zamieszkuj"cym po!ród 

swych synów i córek” (ChL 26), dlatego zaanga owanie katolików �wieckich 
w odnow" chrze�cija$skiej tkanki ich własnych parafii wydaje si" by! oczy-
wistym nakazem Jana Pawła II. 
 Jan Paweł II pokazał sposób, w jaki katolicy �wieccy powinni dokonywa!
odnowy swoich wspólnot parafialnych. Jest nim składanie �wiadectwa. Da-
wanie �wiadectwa dotyczy zwłaszcza dwóch aspektów aktywno�ci laikatu. 
Pierwszym z nich jest jedno�! wiary i  ycia. Przed współczesnymi para-
fianami staje konieczno�! przezwyci" enia rozd%wi"ku mi"dzy Ewangeli#
a ich własnym  yciem. Chodzi tu o spójno�! wiary z  yciem rodzinnym, 
zawodowym i społecznym. &wieccy maj# za zadanie dawanie �wiadectwa,  e
wiara chrze�cija$ska jest %ródłem nie tylko ich aktywno�ci eklezjalnej, ale 
daje im odpowied% na  yciowe problemy i jest %ródłem nadziei (ChL 34). 
 Drugim aspektem działalno�ci laikatu, której �wiadectwo ma warto�!
apostolsk#, jest aktywny i odpowiedzialny udział w  yciu wspólnoty para-
fialnej oraz „podejmowanie działa$ misyjnych wobec tych, którzy jeszcze 
nie wierz# lub którzy nie  yj# według wiary otrzymanej wraz z Chrztem” 
(ChL 34). W sytuacji Ko�cioła w Polsce zanikaj# wi"zi czysto ludzkie, które 
były podstaw# budowania tradycyjnych wspólnot parafialnych8. Sytuacja ta 

7 B. B i e l a. Zadania wiernych !wieckich w kształtowaniu posoborowego modelu parafii. W: 
Ewangelizacja w tajemnicy i misji Ko!cioła. Program duszpasterski na rok 1994/95 s. 494. 

8 Por. R. K a m i $ s k i. Działalno!' zbawcza Ko!cioła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 
2007 s. 73-74. 
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ma miejsce nie tylko w miastach, charakteryzuj cych si! du"ym stopniem 
anonimowo#ci, lecz tak"e w parafiach wiejskich, w których zanika dawny 
typ wi!zi, wynikaj cy z tradycji i za"yło#ci osób. Wobec zanikaj cych mi!-
dzy parafianami wi!zi o charakterze socjologicznym i psychologicznym 
wskazuje si! na potrzeb! pogł!biania wi!zi o charakterze teologicznym, 
opartych na wierze, liturgii i miło#ci braterskiej. Jednak"e wi!zi te, jakkol-
wiek konstytuuj ce wspólnot! ko#cieln , jak  jest parafia, powinny wyra"a$
si! i zakorzenia$ tak"e w wi!ziach czysto ludzkich, poniewa" „wspólnota 
chrze#cija%ska winna si! urzeczywistnia$ tak"e w wymiarze ludzkim”9.
 Jednak"e na potrzeb! wi!zi w parafii nie tylko o charakterze teologicznym, 
lecz tak"e ludzkim zwracaj  uwag! sami #wieccy. Uwa"aj  je oni za wa"ny 
składnik wspólnoty parafialnej10. Ogół parafian mo"e rozwija$ wi!zi mi!dzy-
ludzkie i przez nie budowa$ komuni! parafialn  opart  na religijno#ci ludo-
wej. Przez wiele lat w duszpasterstwie podchodzono z nieufno#ci  do religij-
no#ci ludowej, dopatruj c si! w niej pozostało#ci poga%stwa i elementów 
zabobonu. Dostrzega si! pozostawanie jej na najni"szym poziomie kultu 
religijnego, który nie prowadzi do nale"ytego aktu wiary, i jej podatno#$ na 
wpływ „fałszywych form religijno#ci” (EN 48). W ostatnich dziesi!cioleciach 
daje si! zauwa"y$ inne spojrzenie na religijno#$ ludow . Widzi si! w niej 
„przejaw reakcji na chrze#cija%stwo oficjalne, przesadnie zracjonalizowane 
i sztywne, oraz prób! zrekompensowania jego braków. W tym uj!ciu staje si!
rzecz  zrozumiał  sam  przez si!, "e religijno#$ ta jest bardziej emocjonalna, 
zewn!trzna, naszpikowana symbolami i bogat  obrz!dowo#ci ”11.
 Pozytywne cechy religijno#ci ludowej dostrzegał papie" Paweł VI, który 
dla jej przymiotów nazywał j  pobo"no#ci  ludow . Zauwa"ał, "e pobo"no#$
ludowa nosi w sobie głód Boga i uzdalnia chrze#cijan do ofiarno#ci i po-
#wi!cenia si! a" do heroizmu. Wyostrza ona zmysł wierz cych do łatwiej-
szego pojmowania takich przymiotów Bo"ych, jak ojcostwo, opatrzno#$,
stała obecno#$ i miło#$. Papie" wskazywał, "e pobo"no#$ ludowa ma tak"e
warto#$ wspólnototwórcz  i apostolsk . Sprzyja ona bowiem w wypracowa-
niu przez chrze#cijan takich cech, które gdzie indziej bywaj  rzadko spoty-
kane. S  nimi: „cierpliwo#$, #wiadomo#$ niesienia krzy"a w codziennym 
"yciu, wyrzeczenie si!, "yczliwo#$ dla innych, szacunek” (EN 48). 

9 M. P. D o m i n g u e s. Parafia jako miejsce ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja u progu 

Trzeciego Tysi"clecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001 s. 149. 
10 Por. I. C i e # l i k. Przezwyci%$y' kryzys parafii. W: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego 

Tysi"clecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001 s. 159-168. 
11 D o m i n g u e s. Parafia jako miejsce ewangelizacji s. 143. 
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 Praktykowanie pobo�no ci ludowej, charakteryzuj!cej si" autentyzmem 
w prze�ywaniu chrze cija#stwa, mo�e pozwoli$ na zainteresowanie parafi!
i przyci!gni"cie do niej tych, którzy pozostaj! niejako na marginesie jej 
�ycia. Spontaniczna wiara ogółu  wieckich tworz!cych chrze cija#sk! tkank"
parafii mo�e sprawi$, �e parafia nie b"dzie postrzegana przez stoj!cych 
z boku jako ekskluzywny salon lub zamkni"te getto, oddzielone od wszelkich 
zagro�e#  wiata murem strachu. Wówczas parafia ma szans" sta$ si" „domem 
otwartych drzwi” (ChL 26), o który apelował papie� Jan Paweł II, domem, do 
którego b"d! mogli wraca$ ró�ni ludzie bez obawy o odrzucenie12.

3. UCZESTNICTWO %WIECKICH 

W MAŁYCH GRUPACH RELIGIJNYCH

 W adhortacji apostolskiej Christifideles laici Jan Paweł II wskazał na 
mo�liwo $ apostolskiego zaanga�owania  wieckich w parafii poprzez uczest-
nictwo w małych wspólnotach religijnych. Nazwał je podstawowymi wspól-
notami ko cielnymi oraz wspólnotami �ywymi. Z jednej strony, jak napisał 
Papie�, wspólnoty te s! „prawdziwym wyrazem ko cielnej komunii” (ChL 
26), z drugiej natomiast powinny by$ o rodkami ewangelizacji. W ten spo-
sób wskazał on, jakie zadania apostolskie maj! do zrealizowania katolicy 
 wieccy zaanga�owani w małe wspólnoty religijne. 
 W duszpasterstwie parafialnym ostatnich dziesi"cioleci akcentuje si"
wspólnototwórcz! rol" małych wspólnot religijnych. Uwa�a si", �e mog!
one odegra$ znacz!c! rol" w przekształcaniu parafii b"d!cej raczej insty-
tucj! zapewniaj!c! posługi religijne wierz!cym w prawdziw! wspólnot"
parafialn!. Wysiłkom teoretyków i praktyków duszpasterstwa towarzyszy 
przekonanie, �e „wspólnota parafialna powinna by$ organizmem zło�onym 
z wielu wspólnot”13.
 Zaanga�owanie  wieckich w małe wspólnoty religijne ma znaczenie naj-
pierw dla członków tych grup. Bezpo rednie relacje, jakie zachodz! we-
wn!trz grup, blisko $ osób, które je stanowi!, sprawia, �e łatwiej mog!
przekazywa$ sobie słowo Bo�e i dzieli$ si" osobistym do wiadczeniem 
wiary. Członkowie małych wspólnot religijnych, dzi"ki osobistym relacjom, 
łatwiej mog!  wiadczy$ sobie wzajemnie dzieła chrze cija#skiej miło ci.

12 A. P e t r o w a - W a s i l e w i c z. Parafia przyszło!ci – dom otwartych drzwi. W: Nowa 

ewangelizacja u progu Trzeciego Tysi"clecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001 s. 174. 
13 R. K a m i # s k i. Duszpasterstwo w społecze#stwie pluralistycznym. Lublin 1997 s. 102. 
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 Uczestnictwo  wieckich w małych wspólnotach pomaga zacie nia! rela-
cje ze wspólnot" parafialn". Spotkania we wspólnotach wzmacniaj" bowiem 
interakcje wiod"ce do pełniejszej przynale#no ci do parafii. Rozwój małych 
wspólnot religijnych prowadzi do odnowy wspólnotowego charakteru parafii 
i jej o#ywienia. Z tej racji wa#ne jest, aby w parafii wierni  wieccy jak 
najliczniej anga#owali si$ w działalno ! małych wspólnot religijnych. Im 
wi$cej małych wspólnot, tym wi$ksza jest wi$% wspólnotowa parafii14.
 Małe wspólnoty religijne na terenie parafii mog" przybiera! ró#norodn"
posta!, st"d ró#norakie mo#e by! zaanga#owanie apostolskie ludzi  wiec-
kich. Najcz$ ciej terminem tym okre la si$ małe grupy religijne b"d% ory-
ginalne, wyst$puj"ce jedynie w danej, konkretnej parafii, b"d% te# grupy 
b$d"ce cz$ ciami ruchów i stowarzysze& ko cielnych. W ród tych drugich 
wyró#nia si$ zrzeszenia religijne tradycyjnie istniej"ce w parafiach, takie 
jak: koła #ywego ró#a&ca, trzecie zakony czy bractwa, oraz nowe, do któ-
rych zalicza si$ m.in. Ruch �wiatło-'ycie, Focolari czy Odnowa w Duchu 
�wi$tym15.
 Do wiadczenie duszpasterskie Ko cioła w Polsce wskazuje, #e  wieckim
członkom zrzesze& religijnych gro#" niebezpiecze&stwa, uniemo#liwiaj"ce 
skuteczne budowanie parafii jako wspólnoty wspólnot. Pierwszym z nich 
jest niebezpiecze&stwo partykularyzmu. Polega ono na stawianiu dobra ma-
łej wspólnoty lub poszczególnych jej członków ponad dobro całej wspólnoty 
parafialnej. �wieccy powinni pami$ta!, #e parafia jest nie tylko terenem, na 
którym mała wspólnota si$ urzeczywistnia i realizuje swoje posłannictwo, 
ale jest tak#e jej cz$ ci" i dobro parafii jest jej dobrem nadrz$dnym. W taki 
sposób parafialne wspólnoty podstawowe spełniaj" słu#ebn" funkcj$ wobec 
parafii, z której si$ rodz" i do której s" posłane. Takie rozumienie relacji 
mi$dzy parafi" a mał" wspólnot" pozwoli zaanga#owanym  wieckim budo-
wa! jednocze nie wspólnot$ grupy i parafii. 
 Innym niebezpiecze&stwem zagra#aj"cym członkom małych wspólnot na 
terenie parafii jest niebezpiecze&stwo niezdrowej rywalizacji. Wyra#a si$
ono w tym, #e niektórzy członkowie poszczególnych wspólnot uwa#aj"
swoje wspólnoty za „lepsze” lub „wa#niejsze” w parafii. Niezdrowa rywali-
zacja mi$dzy członkami ró#nych małych wspólnot nie tylko nie sprzyja bu-
dowaniu wspólnoty parafialnej, ale j" rozbija poprzez antagonizowanie po-
szczególnych grup lub pojedynczych osób. Jest ona tak#e anty wiadectwem 

14 Tam#e. 
15 Por. R. J a w o r s k i. Mała grupa religijna. W: Leksykon teologii pastoralnej s. 446. 
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dla pozostałych członków parafii, których zniech�ca do gł�bszego zaanga o-
wania si� w  ycie parafialne16.
 Małymi wspólnotami, w które !wieccy mog" si� zaanga owa#, s" tak e
takie wspólnoty, które specjalnie s" powoływane do  ycia w parafii w celu 
odnowy jej wspólnotowo!ci. Rodzaj tych wspólnot zwi"zany jest z realizacj"
okre!lonego modelu duszpasterstwa parafialnego oraz sposobu jej odnowy17.
 Uczestnictwo katolików !wieckich w małych wspólnotach w parafii daje 
mo liwo!# zaanga owania w  ycie Ko!cioła zgodnie z posiadanymi darami 
charyzmatycznymi. Umo liwia ponadto prze ywanie wspólnoty ko!cielnej 
w bezpo!rednich relacjach z innymi wierz"cymi, a przez małe wspólnoty ł"cz-
no!ci z parafi", Ko!ciołem partykularnym i powszechnym. Równocze!nie 
uczestnictwo w małych wspólnotach parafialnych pobudza !wieckich do aktyw-
no!ci apostolskiej skierowanej zarówno do członków wspólnoty i na zewn"trz
niej – do całej parafii, a nawet do osób i !rodowisk pozaparafialnych. Apo-
stolstwo w ramach małych wspólnot !wieccy realizuj" głównie poprzez !wia-
dectwo chrze!cija$skiego  ycia i aktywny wysiłek ewangelizacyjny. 

4. UDZIAŁ %WIECKICH

W PARAFIALNYCH RADACH DUSZPASTERSKICH

 Rady parafialne w ró nych formach istniały w Ko!ciele ju  od dawna. 
Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) z 1983 r., promulgowany przez Jana 
Pawła II, przewiduje istnienie w parafii dwóch rad: parafialnej rady dusz-
pasterskiej18 i parafialnej rady ekonomicznej19. W adhortacji apostolskiej 
Christifideles laici Papie  wskazał na parafialn" rad� duszpastersk" jako 
szczególne miejsce apostolskiego zaanga owania katolików !wieckich w  y-
cie parafii. Nauczał on,  e parafialne rady duszpasterskie nale y coraz sze-
rzej, mocniej i bardziej zdecydowanie dowarto!ciowywa# (ChL 27). 
 Nazwa tego gremium wskazuje,  e jest ono ciałem doradczym probo-
szcza, nios"cym pomoc w kierowaniu parafi" i realizacji duszpasterstwa na 

16 Por. E. B o g a c e w i c z. Małe grupy i wspólnoty w parafii. „Homo Dei” 74:2004 nr 2 
s. 119-123. 

17 G. M a c c h i o n i. Ewangelizacja parafii metod" „ewangelizacyjnych komórek parafial-

nych”. W: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysi"clecia. Program duszpasterski na rok 

2000/2001 s. 188.197. 
18 KPK kan. 536. 
19 KPK kan. 537; por. L. S l i p e k. Rada ekonomiczna w parafii. „Homo Dei” 74:2004 nr 4 

s. 109-114. 
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jej terenie20. Aktualne nauczanie Ko cioła i jego prawodawstwo, tak!e Ko -
cioła w Polsce, wskazuj", !e członkowie parafialnych rad duszpasterskich 
maj" za zadanie wszechstronn" współprac# z duszpasterzami parafii i branie 
na siebie cz# ci odpowiedzialno ci za apostolstwo na terenie parafii. Do 
szczegółowych zada$ członków rad duszpasterskich nale!y m.in. „pobudza-
nie i rozwój inicjatywy apostolskiej w ród parafian, koordynacja poczyna$
apostolskich, wspomaganie duchowie$stwa w sprawach dotycz"cych parafii 
oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzaj"cych do doskonalenia pra-
cy parafialnej”21.
 Przedmiotem zainteresowania rady duszpasterskiej jest głoszenie słowa 
Bo!ego na terenie parafii, takich jak: katecheza szkolna i pozaszkolna, reko-
lekcje i misje parafialne. Tak!e działalno % liturgiczna w parafii jest przed-
miotem troski członków rady duszpasterskiej: przygotowanie liturgii, aktyw-
ny w niej udział czy pomoc w ustalaniu porz"dku Mszy  w. b"d& nabo-
!e$stw22. W sferze zainteresowa$ parafialnej rady duszpasterskiej pozostaje 
równie! działalno % charytatywna parafii. Zadaniem rady nie jest zast#po-
wanie parafialnego zespołu charytatywnego czy „Caritas”, lecz koordyno-
wanie działalno ci charytatywnej ró!nych osób na terenie parafii i realizacja 
dzieł wykraczaj"cych poza mo!liwo ci zespołów charytatywnych. Przykła-
dem zaanga!owania członków rady duszpasterskiej w działalno % charyta-
tywn" jest organizowanie festynów na cele charytatywne23, organizowanie, 
kierowanie i nadzorowanie parafialnych punktów aptecznych24, o rodków re-
habilitacji dla niepełnosprawnych25 i innych instytucji pomocowych26.
 Wypełnienie zada$ stoj"cych przed parafialnymi radami duszpasterskimi 
wymaga aktywnego zaanga!owania ich członków nie tylko w dostrzeganie 
potrzeb duszpasterskich i formułowanie postulatów, lecz tak!e w ich reali-
zacj#. Do wiadczenie duszpasterskie wskazuje, !e członkowie rad duszpaster-

20 Por. J. G r # & l i k o w s k i. Rady parafialne w prawie kanonicznym i $yciu parafialnym.
„Homo Dei” 62:1992 nr 2-3 s. 95. 

21 T e n ! e. Rady parafialne w !wietle aktualnych potrzeb Ko!cioła w Polsce. „Homo Dei” 
74:2004 nr 1 s. 51. 

22 Por. A. D u n a j s k i. Wierni !wieccy w parafii – obawy czy nadzieje? W: Ewangelizacja 

w tajemnicy i misji Ko!cioła. Program duszpasterski na rok 1994/1995 s. 505. 
23 Por. M. M r o c z e k. Parafialny festyn na rzecz misji. „Homo Dei” 74:2004 nr 3 s. 114-119. 
24 Zob. D. R z e p a. Parafialny punkt apteczny. „Homo Dei” 75:2005 nr 4 s. 139-145. 
25 Zob. J. L e  n i a k. Parafialny o!rodek rehabilitacji dla niepełnosprawnych. „Homo Dei” 

76:2006 nr 2 s. 144-150. 
26 Por. J. K o r a l. Jak dzi! parafia pomaga ludziom bezrobotnym? W: &rodowiska specjalnej 

troski. Red. M. Kalinowski. Lublin 2003 s. 35-36. 
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skich pracuj� najefektywniej, gdy s� podzieleni na zespoły lub sekcje, którym 
powierzono odpowiedzialno ! za okre lon� cz" ! #ycia parafialnego i reali-
zacj" konkretnych zada$ powstaj�cych w tych segmentach #ycia parafii27.
 Parafialna rada duszpasterska stanowi swego rodzaju pomost mi"dzy
duszpasterzami a parafianami. Dzi"ki jej istnieniu wzrasta w parafii  wiado-
mo ! podmiotowo ci laikatu i jego współodpowiedzialno ci za losy parafii 
i Ko cioła. Dotyczy to nie tylko osób b"d�cych członkami rad i tych, któ-
rych pozyskaj� oni do bli#szej współpracy, lecz tak#e tych z ogółu parafian, 
którzy dzi"ki radzie coraz bardziej identyfikuj� si" z parafi� i coraz aktyw-
niej uczestnicz� w jej #yciu28. Du#e znaczenie ma w tym wzgl"dzie docie-
ranie członków parafialnych rad duszpasterskich do osób zachwianych 
w wierze i dystansuj�cych si" od Ko cioła29.

5. ZAKO%CZENIE

 Apostolstwo  wieckich w parafii wymaga wsparcia ze strony duszpaster-
stwa. W ostatnim dwudziestoleciu, od czasu ogłoszenia adhortacji Christi-

fideles laici, najwi"cej uwagi w praktyce duszpasterskiej w Polsce po wi"-
cono, jak si" wydaje, zaanga#owaniu  wieckich w małe wspólnoty parafial-
ne. Wydaje si" równie#, #e uczestnictwo to nie przyniosło w pełni spodzie-
wanych rezultatów w postaci odnowy wspólnot parafialnych, która miała 
mie! pocz�tek w małych wspólnotach. Obecnie w duszpasterstwie parafial-
nym w Polsce zwraca si" wi"ksz� uwag", ni# przed dwudziestu laty, na 
powoływanie parafialnych rad duszpasterskich, jakkolwiek do stosunkowo 
nielicznych nale#� parafie, w których całkowicie wypełniaj� one stawiane 
przed nimi zadania. Jeszcze mniejszy wysiłek wkładany jest w apostolsk�
aktywizacj" ogółu parafian; w #yciu parafialnym wi"kszo !  wieckich przy-
jmuje postaw" biern�.
 Ka#dy ze wskazanych sposobów apostolstwa  wieckich w parafii wymaga 
w Polsce odnowy. Odnowa ta powinna oprze! si" na powtórnym odczytaniu 
wskaza$ Jana Pawła II zawartych w adhortacji Christifideles laici, dostoso-
waniu ich do aktualnej sytuacji parafii polskich. Jak si" wydaje, istnieje 
tak#e potrzeba dowarto ciowania wszystkich sposobów apostolstwa  wiec-

27 Por. J. K l e s z c z. Rada duszpasterska. „Homo Dei” 75:2005 nr 3 s. 141-143; D u n a j -
s k i. Wierni !wieccy w parafii s. 505-509. 

28 D u n a j s k i. Wierni !wieccy w parafii s. 505.509 n. 
29 G r " & l i k o w s k i. Rady parafialne w !wietle aktualnych potrzeb Ko!cioła w Polsce s. 51. 
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kich w parafii, nie mo na bowiem koncentrowa! si" jedynie na niektórych, 
bagatelizuj#c inne. Warto tak e si"gn#! do do$wiadczenia Ko$cioła w in-
nych krajach, gdzie te problemy próbowano rozwi#za! ju  wcze$niej. 
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THE APOSTOLATE OF LAY PEOPLE IN THE PARISH 

S u m m a r y  

 Pope John Paul II taught that the parish is the “first community” for God’s People. It supports 
and enlivens contemporary Christians’ faith, it prepares one to liturgical life and introduces him 
into it, and it stimulates one to practice Christian love and to build a brotherly community. The 
Pope also pointed to the need of lay Catholics’ apostolic involvement in the life of the parish. 
Their main apostolic task is building the parish community as a community of faith, cult and 
love. The community should be at the same time a missionary community. Such an apostolic task 
concerns all the parish members. Religious associations and parish pastorate councils are a spe-
cial field of lay people’s involvement in the life of the parish. 
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