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KS. WIESŁAW �MIGIEL *

APOSTOLSTWO �WIECKICH 
W ZRZESZENIACH RELIGIJNYCH 

Apostolstwo  wieckich w zrzeszeniach religijnych było w historii obecne 
od dawna. Jednak o!ywienie w tej dziedzinie nast"piło w czasach współ-
czesnych, kiedy to powstały i zacz#ły si# rozwija$ zró!nicowane formy 
zrzesze%, takie jak stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy religijne (ChL 
29). Ten nowy dynamizm, dotycz"cy ró!norodno ci i !ywotno ci zrzesze%,
okre lony został jako „wiosna Ko cioła”1, a adhortacja apostolska Jana Paw-
ła II Christifideles laici (ChL) entuzjastycznie wspomina o „nowej epoce 
zrzesze% katolików  wieckich” (ChL 29). 
 Obok zrzesze% tradycyjnych, znanych z historii Ko cioła, wyrosły nowe 
ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia, które trudno podda$ klasyfikacji, ponie-
wa! s" wielce zró!nicowane i zmienne. S" one wyrazem bogactwa charyz-
matów, którymi Duch �wi#ty przyozdabia Ko ciół w całkowicie wolny 
i trudny po przewidzenia sposób. Dlatego zrzeszenia s" rzeczywisto ci"
dynamiczn", która podlega ci"głym zmianom i wymyka si# dokładnemu teo-
logicznemu i socjologicznemu opisowi. Zrzeszenia religijne ró!ni" si# mi#-
dzy sob" pod wzgl#dem organizacji, linii i metod formacyjnych oraz pola 
działania. Jednoczy je jednak wszystkie cel, którym jest odpowiedzialne 
uczestnictwo w apostolskiej misji Ko cioła głosz"cego Dobr" Nowin#
Chrystusa jako &ródło ludzkiej nadziei, a tak!e odnowy społecznej. 
 Ko ciół w swoim wymiarze instytucjonalnym zawsze wykazywał tenden-
cj# do sformalizowania i skostnienia, co z kolei cz#sto prowadziło do kry-
zysu2. W trudnych i przełomowych momentach historii Ko cioła pojawiały 

Ks. dr WIESŁAW �MIGIEL – adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL; adres do ko-
respondencji: ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin, e-mail: smigiel@kul.lublin.pl 
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si  nowe zrzeszenia, w których Bóg udzielał Ko!ciołowi charyzmatu od-
nowy3. Ró"ne zatem formy zrzesze# katolików !wieckich, pomagaj$ zmie-
nia% star$ struktur  eklezjaln$ w Ko!ciół-Wspólnot  (por. ChL 18-19). 

SPOŁECZNE I TEOLOGICZNE RACJE 

POWSTAWANIA ZRZESZE&

Zjawisko zrzeszania si !wieckich było obecne w historii od pierwszych 
wieków Ko!cioła. Zwolennicy dynamiki grupowej w "yciu religijnym do-
szukuj$ si  znamion działania grupowego w tradycji Ko!cioła, a nawet 
u samego Jezusa Chrystusa. Mał$ wspólnot  tworzyło grono wybranych 
przez Niego dwunastu Apostołów. 
 Jednak"e prawdziwy teologiczny impuls do rozwoju zrzesze# religijnych 
przyniósł Sobór Watyka#ski II, który centraln$ ide$ nauczania uczynił 
Ko!ciół-Wspólnot , a jednocze!nie dowarto!ciował znaczenie katolików 
!wieckich. Te dwie przesłanki sprawiły, "e mogła rozwin$% si  teologia 
zrzesze# religijnych4. Nale"y jednak pami ta%, "e zrzeszenia nie s$ odpowie-
dzi$ na Magisterium Ko!cioła, ale raczej nauczanie ko!cielne próbuje nad$-
"y% za zmianami i odpowiedzie% na o"ywienie w dziedzinie zrzeszania si 
katolików. 
 Adhortacja apostolska Christifideles laici stwierdza, "e zrzeszanie si 
!wieckich w celu realizowania zada# apostolskich ma wiele motywów i jest 
odpowiedzi$ na ró"ne zapotrzebowania. Wyra"a si  w tym społeczna natura 
człowieka oraz realizuje potrzeba poszerzenia zakresu i skuteczno!ci jego 
działa#5. Wpływ kulturowy, b d$c 'ródłem i bod'cem, ale te" skutkiem 
i znakiem wszelkich innych przemian w !rodowisku i społecze#stwie, mo"e
zaistnie% dzi ki działaniu nie tyle jednostek, co grupy osób. Wyra'nie mo"na
to zaobserwowa% w pluralistycznym i zatomizowanym społecze#stwie, z ja-
kim stykamy si  obecnie niemal na całym !wiecie. Z drugiej strony rozmaite 

3 Por. F. G o n z a l e z  F e r n a n d e z. I movimento. Dalla Chiesa degli apostoli a oggi.
Milano 2000 s. 13-14. Zrzeszenia te przybierały ró"ne formy – kiedy! było to głównie zakony 
i bractwa, a obecnie najcz !ciej s$ to ruchy religijne. 

4 Por. W. N o w a c k i. Ruchy ko!cielne w perspektywie eklezjologicznej. W: Dzi! i jutro 

ruchów ko!cielnych. Red. W. Nowacki, J. Czaplicki. Pelplin 2005 s. 78. 
5 Racje psychologiczne i społeczne zrzeszania si  mo"na stre!ci% w trzech podstawowych: 

człowiek ma siln$ potrzeb  afiliacji; zrzeszenia udzielaj$ członkom wsparcia społecznego, rozu-
mianego jako interakcje, czyli wzajemne oddziaływanie na siebie; grupy umo"liwiaj$ realizacj 
trudnych przedsi wzi %, których jednostka sama nie byłaby w stanie wykona%.
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formy zrzeszonej aktywno ci katolików  wieckich, wła nie w  wiecie zseku-
laryzowanym, stanowi! cenn! pomoc dla wielu ludzi w prowadzeniu "ycia 
zgodnego z wymogami Ewangelii oraz w zaanga"owaniu apostolskim (ChL 
29). Stanowi! wsparcie dla w!tpi!cych, a wierz!cym daj! mo"liwo # two-
rzenia i obcowania ze  rodowiskiem chrze cija$skim, które obecnie spełnia 
bardzo wa"n! funkcj%.
 Przewodnicz!cy Papieskiej Rady ds. �wieckich kard. Stanisław Ryłko 
twierdzi, "e zrzeszenia nie mog! by# rozumiane wył!cznie jako wyraz pew-
nego do wiadczenia duchowego czy działania charyzmatycznych przywód-
ców. S! one na tyle wa"nym składnikiem "ycia Ko cioła, "e mo"na stwier-
dzi#, i" stanowi! jedn! z form urzeczywistniania si% Ko cioła, a sam Ko ciół
mo"e by# nazywany w pewnym sensie ruchem6.
 Katolicy  wieccy zrzeszaj! si% nie tylko z racji społecznych, kulturowych 
czy nawet duchowych, ale przede wszystkim z racji eklezjologicznej, wy-
ra&nie uznanej i podkre lonej przez Sobór Watyka$ski II, który w apostol-
stwie zrzeszonym widział „znak wspólnoty i jedno ci Ko cioła w Chrystu-
sie” (DA 18). W Christifideles laici ta racja, natury teologicznej, została 
podkre lona i rozwini%ta (ChL 29). Komunia ko cielna zatem swój specy-
ficzny wyraz znajduje w zrzeszonej działalno ci katolików  wieckich, czyli 
takiej, w której w sposób  wiadomy i w poczuciu wzajemnej solidarno ci 
uczestnicz! oni w "yciu oraz w misji Ko cioła (ChL 29). Ten „znak” powi-
nien si% ujawnia# poprzez „komuni%” zarówno w stosunkach wewn%trznych 
i zewn%trznych ró"nego rodzaju zrzesze$ – zawsze w kontek cie parafii, 
diecezji i Ko cioła powszechnego. 

EKLEZJALNO�' ZRZESZE( KATOLIKÓW �WIECKICH

Racja eklezjologiczna powstawania małych grup tłumaczy przysługuj!ce
 wieckim prawo do zrzeszania si%, ale i wskazuje na potrzeb% kryteriów 
rozstrzygaj!cych o ko cielnej autentyczno ci konkretnych zrzesze$. Katolicy 
 wieccy maj! prawo zrzeszania si%, które nie jest przywilejem czy ust%p-
stwem ze strony hierarchii, ale wypływa z sakramentu chrztu  wi%tego (por. 
DA 19; ChL 29; KPK kan. 215) i jest potwierdzone i umocnione przez inne 

6 S. R y ł k o. L’avvenimento del 30 maggio 1998 e le sue cosequenze ecclesiologiche e pasto-

rali. W: Pontificium Consilium pro Laici. I movimento ecclesiali nella sollecitudine pastorale dei 

vescovi. (Collana „Laici oggi”). Città del Vaticano 2000 s. 31. 
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sakramenty. Jest to zatem wolno ! zrzeszania si" uznana i zagwarantowana 
przez władze ko cielne, ale nie ma ona nic wspólnego z samowol#. Katolicy 
 wieccy mog# z niej korzysta! tylko w komunii Ko cioła. Dlatego te$ ad-
hortacja Christifideles laici okre liła kryteria ko cielnego charakteru zrze-
sze% katolików  wieckich, które prawdziwy sens znajduj# w perspektywie 
dobra komunii i misji Ko cioła. W $adnym wypadku nie stanowi# one ogra-
niczenia wolno ci zrzeszania si" (ChL 30), ale wyznaczaj# warunki przy-
nale$no ci do Ko cioła i zgodno ci z Jego apostolskimi celami. 
 Adhortacja wymieniła pi"! podstawowych kryteriów: stawianie na pierw-
szym miejscu powołania ka$dego chrze cijanina do  wi"to ci; odpowiedzial-
no ! w wyznawaniu wiary katolickiej;  wiadectwo trwałej i autentycznej 
komunii z hierarchi# i innymi zrzeszeniami w Ko ciele; zgodno ! z apostol-
skim celem Ko cioła i udział w ewangelizacji; zaanga$owana obecno !
w ludzkiej społeczno ci (ChL 30). Te kryteria s# bardzo szerokie, ale wy-
pływaj# z eklezjologii komunii lub s# rezultatem misyjnej natury Ko cioła. 
 W adhortacji zostały wyliczone równie$ konkretne rezultaty, które po-
winny towarzyszy! apostolstwu zrzeszonemu. S# to: o$ywienie modlitwy 
i kontemplacji oraz umiłowanie $ycia liturgicznego i sakramentalnego; dzia-
łalno ! na rzecz wzrostu powoła% do chrze cija%skiego mał$e%stwa, do sa-
kramentu kapła%stwa i do $ycia konsekrowanego; gotowo ! do uczestni-
czenia w przedsi"wzi"ciach i działaniach Ko cioła zarówno na szczeblu 
lokalnym, krajowym i mi"dzynarodowym; zaanga$owanie w dziedzinie kate-
chezy i pedagogiczne umiej"tno ci w wychowaniu chrze cijan; pobudzenie 
do chrze cija%skiej obecno ci w ró$nych  rodowiskach społecznych oraz 
udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych i du-
chowych; duch wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako do 
&ródła wspaniałomy lnej miło ci wszystkich ludzi; nawrócenie na drog"
chrze cija%skiego $ycia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych tych, którzy 
niegdy  utracili zmysł wiary (ChL 30). 
 Kryteria eklezjalno ci7, które zostały wyliczone w Christifideles laici,
mo$na podzieli! na trzy grupy8. Pierwsza z nich dotyczy tych kryteriów, które 
wynikaj# z eklezjologii komunii9, druga dotyczy kryteriów wynikaj#cych 

7 Eklezjalno ! to zbiór cech i wła ciwo ci, wyra$aj#cych istot" Ko cioła. 
8 Por. M. Ł a s z c z y k. Eklezjalno!' współczesnych stowarzysze# katolików !wieckich i ru-

chów religijnych w Polsce. Lublin 1992 [mps – ABKUL] s. 192. 
9 W tej grupie mieszcz# si": kryterium d#$enia do  wi"to ci, które realizuje si" przez $ycie 

modlitw# (modlitwa osobista członków zrzeszenia i wspólnotowa), ci#głe d#$enie do nawrócenia 
oraz umiłowanie liturgii, a przed wszystkim Eucharystii; kryterium strze$enia i przekazywania 
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z misyjnej natury Ko cioła10, a trzecia zawiera wszystkie kryteria zgodno ci
teorii z praktyk!11.
 W my l wskazówek adhortacji i praktyki Ko cioła wydaje si", #e najłat-
wiejszymi do zweryfikowania, a jednocze nie kluczowymi kryteriami s! sto-
sunek zrzesze$ do hierarchii ko cielnej, ich nastawienie do innych grup reli-
gijnych oraz relacja do Eucharystii. W Polsce we wszystkich grupach, które 
przechodziły kryzysy lub nawet zamieniły si" w sekt", jedno lub wi"cej z tych 
kryteriów nie zostało zachowane. Przeciwstawienie charyzmatu urz"dowi12,
niedocenianie Eucharystii lub niech"% do innych wspólnot religijnych jest 
wyra&nym znakiem, #e dane zrzeszenie odchodzi od komunii z Ko ciołem. 
 Apostolat  wieckich w ramach zrzesze$ dopuszcza ró#ne sposoby usto-
sunkowania si" do hierarchii. Niektóre formy takiego apostolatu mog!,
w ró#ny sposób,  zosta% uznane przez hierarchi". Poza tym władza ko cielna, 
wzi!wszy pod uwag" dobro wspólne całego Ko cioła, mo#e wybra% niektóre 
spo ród zrzesze$ i specjalnie je popiera%, bior!c za nie szczególn! odpo-
wiedzialno %. W ród ró#nych form apostolstwa  wieckich, które pozostaj!
w szczególnej relacji do hierarchii, adhortacja wymienia Akcj" Katolick!13,
w której  wieccy drog! wolnego wyboru zrzeszaj! si" w formie organicznej 
i trwałej struktury, aby pod działaniem Ducha �wi"tego, w ł!czno ci z bis-
kupem i prezbiterami, słu#y% – zgodnie ze specyfik! swojego powołania – 
rozwojowi całej wspólnoty Ko cioła, realizacji zada$ apostolskich i o#y-
wianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin #ycia (ChL 31). 
 Do zada$ Papieskiej Rady ds. �wieckich nale#y sporz!dzanie wykazu 
zrzesze$ oficjalnie uznanych przez Stolic" Apostolsk! oraz ustalanie, wraz 
z Sekretariatem Jedno ci Chrze cijan, podstawowych warunków wymaga-
nych do zatwierdzenia zrzesze$ ekumenicznych (ChL 31). Wydaje si", #e
dwadzie cia lat po ogłoszeniu adhortacji Christifideles laici działalno % eku-

pełni depozytu wiary, bez wybiórczo ci i relatywizmu; kryterium jedno ci, które wyra#a si" we 
wzajemnej diakonii wewn!trz grupy, w d!#eniu do jedno ci z hierarchi! oraz w otwarto ci wobec 
innych zrzesze$ ko cielnych, a tak#e w posłudze na rzecz parafii i diecezji. 

10 Ta grupa dotyczy przede wszystkim ducha ewangelizacji, który powinien przenika% ka#de 
zrzeszenie ko cielne. Znajduj! si" tutaj tak#e słu#ba na rzecz godno ci i praw człowieka oraz 
solidarno % w cierpieniu. 

11 W tej grupie znajduj! praktyczne rezultaty eklezjalno ci zrzesze$ zapisane w Christifideles 

laici.
12 Zob. W. � m i g i e l. Relacja urz%du do charyzmatu w teorii i praktyce pastoralnej. W: W pro-

stocie prawdy, w pokorze miło!ci. Red. T. Borutka, A. Baczy$ski, M. Ostrowski. Kraków 2008 
s. 471-482. 

13 Do apostolstwa pomocniczego, opartego na mandacie, mo#na jeszcze zaliczy% m.in. Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzie#y oraz Legion Maryi. 
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meniczna jest niezwykle wa na, szczególnie w dobie otwarcia granic w ra-
mach Unii Europejskiej i migracji, która dotyczy równie  Polski. 

OBECNY STAN 

ZRZESZE! KO�CIELNYCH W POLSCE 

Zrzeszenia religijne na trwałe wpisały si" w obraz Ko#cioła w Polsce 
i stanowi$ jeden z jego znacz$cych elementów, podobnie zreszt$ jak w ca-
łym Ko#ciele14. Pomimo  e w Polsce działa dzi# przeszło 150 rozmaitych 
zrzesze%, to jednak ich znajomo#& w#ród ogółu wiernych jest niewielka 
i zachowuj$ one wci$  elitarny charakter. Równocze#nie jednak zauwa a si",
 e to zrzeszenia w znacznej mierze tworz$ #rodowiska opiniotwórcze 
i kształtuj$ oblicze polskiego katolicyzmu. 
 Ujmuj$c statystycznie zjawisko zrzesze% religijnych w Polsce, trzeba 
stwierdzi&, ze dzi# nale y do nich około dwóch milionów katolików, czyli 
prawie 5% polskiego społecze%stwa15. Ponadto charakteryzuj$ si" one znacz-
nym dynamizmem rozwojowym, bo ci$gle powstaj$ nowe ich formy, i w os-
tatnim dziesi"cioleciu trzykrotnie zwi"kszyły swoj$ liczebno#&. Jeszcze jed-
nym wa nym czynnikiem, który #wiadczy o  ywotno#ci zrzesze%, s$ powo-
łania kapła%skie i zakonne, których około 70% pochodzi z ró nego rodzaju 
zrzesze% religijnych16.
 W Polsce do 1989 r. mieli#my do czynienia z sytuacj$ paradoksaln$: za-
kazy władz komunistycznych i delegalizacja wielu zrzesze% religijnych 
miały ograniczy& ich wpływy na społecze%stwo, a w praktyce były czyn-
nikiem sprzyjaj$cym rozwojowi nowych zrzesze%. Utrudnienia te sprawiły, 
 e aktywno#& katolików pojawiała si" na gruncie wspólnot nieformalnych 
i ruchów religijnych. Ko#ciół ze swoimi strukturami, głównie dotyczy to 
diecezji i parafii, stał si" swoistym parasolem ochronnym przed systemem 
totalitarnym. Formacja w takich grupach koncentrowała si" na sprawach 
moralno-religijnych, cz"sto na fundamencie modlitwy i liturgii. W znaczniej 
mierze były to zrzeszenia z zało enia apolityczne, cho& w niektórych przy-

14 Cho& wydaje si",  e w wielu Ko#ciołach na zachodzie Europy, a tak e w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki zrzeszone formy apostolstwa #wieckich maj$ znacznie wi"kszy zakres i zna-
czenie ni  w Polsce. 

15 Por. M. O s t r o w s k i. Duchowe i religijne ruchy. W: Ko!ciół i religijno!' Polaków 1945-

1999. Red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski. Warszawa 2000, s. 142. 
16 N o w a c k i. Ruchy ko!cielne w perspektywie eklezjologicznej s. 80. 
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padkach sama przynale no!" do nich miała charakter polityczny, gdy  była 
wyrazem kontestacji istniej#cego porz#dku ustrojowego17.
 Nale y te  doda",  e stosunek hierarchii w Polsce do nowych form zrze-
szania si$ w Ko!ciele w latach sze!"dziesi#tych i siedemdziesi#tych XX wieku 
był raczej nieufny. Sytuacja zacz$ła zmienia" si$ w latach osiemdziesi#tych18.
 Po 1989 r. zmieniła si$ sytuacja polityczna i grupy religijne uwolniły si$
od funkcji pozareligijnych. Stały si$ miejscem pogł$biania wiary, umac-
niania nadziei chrze!cija%skiej i szkoł# posługi miło!ci. Jednocze!nie poja-
wiły si$ nowe zagro enia. Konieczno!" nadrabiania ekonomicznych zapó&-
nie%, konsumpcjonizm, relatywizm i ogromny pluralizm w !wiecie warto!ci,
który zakłada wielo!" i konkurencyjno!", sprawiły,  e grupy religijne utra-
ciły dla niektórych swoj# atrakcyjno!". Pozostali w nich ci, którzy maj#
bardzo wysok# motywacj$ i prawdziw# intencj$ przynale no!ci.
 Rozwojowi grup religijnych sprzyjała ustawa o stosunku pa%stwa do 
Ko!cioła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (17 V 1989 r.). Na jej 
mocy przywrócona została mo liwo!" zrzeszania si$ katolików w celu rea-
lizacji zada% zgodnych z misj# Ko!cioła. Zaowocowało to legalizacj# starych 
zrzesze% oraz pojawieniem si$ nowych. 
 Po ewangelizacyjnym zapale lat dziewi$"dziesi#tych w łonie zrzesze%
katolików, szczególnie tych tradycyjnych, nast#piła pewna stagnacja. Nie-
znacznie stracił na dynamizmie ruch charyzmatyczny, Ruch „�wiatło-'ycie” 
i wiele innych. Natomiast bardzo dynamicznie zacz$ła rozwija" si$ Droga 
Neokatechumenalna i zupełni nowe formy zrzesze%. Mo liwe,  e jest to czas 
swoistej katharsis dla niektórych wspólnot. Szukaj# one swojego miejsca 
i nowych inspiracji w nowej sytuacji społecznej i politycznej. Zamienne,  e
sporo zrzesze% przyw$drowało do Polski (np. Comunione e Liberazione, 
Focolari – Dzieło Maryi, Katolicka Odnowa w Duchu �wi$tym, Droga Neo-
katechumenalna), ale te  nasze rodzime zrzeszenia zacz$ły funkcjonowa" na 
!wiecie (np. Ruch Rodzin Nazareta%skich, Ruch „�wiatło-'ycie”).
 Badania socjologiczne wykazuj#,  e w Polsce po 1989 r. nast$puje stop-
niowa zmiana motywacji zaanga owania w  ycie Ko!cioła od wiary opartej 
na tradycji, przekazywanej głównie przez rodzin$, do wiary opartej na 
osobistych wyborach. W tej transformacji znacz#cy udział maj# zrzeszenia 
religijne, które charakteryzuj# si$ radykalizmem w  yciu Ewangeli# na co 
dzie% w wymiarze osobistym, zawodowym i społecznym19.

17 O s t r o w s k i. Duchowe i religijne ruchy s. 140-141. 
18 Tam e s. 141. 
19 S c h u l z. Wiosna Ko!cioła w Polsce s. 9. 
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PERSPEKTYWY ROZWOJU APOSTOLSTWA �WIECKICH 

W ZRZESZENIACH RELIGIJNYCH

Z przeprowadzony analiz wynika,  e w Polsce mo na zauwa y! rozwój 
zrzesze" katolików #wieckich. Jednak na pewno potrzeba ich wi$kszej
aktywno#ci w dziele odnowy Ko#cioła, w tworzeniu #rodowisk chrze#cija"-
skich oraz w ewangelizacji ró nych segmentów  ycia społecznego20.
 Trudno wyobrazi! sobie sytuacj$,  e do zrzesze" b$d% nale e! wszyscy 
katolicy #wieccy, bo wówczas zapewne zanikłaby pobo no#! ludowa, która 
te  jest cenna. Poza tym zmieniłaby si$ funkcja parafii terytorialnej. Jednak 
wydaje si$,  e coraz wi$cej katolików #wieckich b$dzie chciało aktywnie 
działa! w zrzeszeniach, bo daj% one mo liwo#! wi$kszej aktywno#ci apo-
stolskiej. Ju  dzi# mo na zaobserwowa!,  e niektórzy katolicy #wieccy na-
le % do wi$cej ni  jednego zrzeszenia21.
 W zakresie promocji zrzesze" religijnych program pracy dla Ko#cioła 
w Polsce zakre#lił w 2005 r. papie  Benedykt XVI w przemówieniu wygło-
szonym do pierwszej grupy biskupów przybyłych z wizyt% ad limina Aposto-

lorum. Stwierdził on,  e w ci%gu minionych trzydziestu lat wielu młodych 
ludzi przeszło formacj$ w Ruchu „�wiatło-&ycie”. „Duchowo#! tego ruchu 
koncentruje si$ na spotkaniu z Bogiem w Pi#mie �wi$tym i w Eucharystii. 
St%d ruch ten jest gł$boko zwi%zany z parafi% i jej  yciem liturgicznym”22.
Papie  zach$cił tak e biskupów, aby nie zaniedbuj%c innych, wspierali ten 
ruch, szczególnie skuteczny w dziele wychowania do wiary. Szczególnie 
wa na jest uwaga Benedykta XVI,  e Akcja Katolicka i Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzie y zostały wznowione na płaszczy'nie strukturalnej, ale 
potrzeba stara", aby miały „przejrzysty i dojrzały program oraz by został 
wypracowany ich własny profil duchowy”23.
 W wypowiedziach papie a Benedykta XVI wyra'nie wida! gł$bok% tros-
k$ o poł%czenie zrzesze" z parafi%. To ona powinna by! podstawowym 
miejscem urzeczywistniania si$ zrzesze" katolików #wieckich, poza tym 

20 Zob. W. � m i g i e l. Nowe ruchy eklezjalne w Polsce. Czy nadeszła „wiosna Ko!cioła”?

W: Recepcja Soboru. Niektóre wyzwania wobec $ycia i działania Ko!cioła 40 lat po Soborze 

Watyka#skim II. Red. K. Półtorak. Szczecin 2007 s. 167-170. 
21 Zjawisko przynale no#ci przez niektórych katolików #wieckich do wi$cej ni  jednego zrze-

szenia religijnego ma coraz wi$kszy zasi$g i wymaga odr$bnych bada" naukowych. 
22 B e n e d y k t  XVI. Przemówienie do pierwszej grupy biskupów polskich [26 XI 2005]. W: 

Przemówienia wygłoszone z okazji wizyty „Ad limina Apostolorum” w roku 2005. Pozna" 2005 s. 8. 
23 Tam e s. 9. 
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działanie ich powinno mie  na celu o!ywienie całej parafii. Te wspólnoty, 
które za mało akcentowały ł"czno#  z parafi" terytorialn", zostały zobowi"-
zane do zmian24.
 Aktualnym postulatem pastoralnym jest współpraca poszczególnych grup 
działaj"cych w Ko#ciele (por. EE 16). Zrzeszenia ko#cielne maj" ró!n"
inspiracj$ – za jednymi z nich przemawia długa tradycja, inne powstały 
niedawno, ale wszystkie powinny by  komplementarne wzgl$dem siebie 
(por. PGr 51). Adhortacja apostolska Christifideles laici stwierdza, !e
odpowiedzialny stosunek do daru komunii wyra!a si$ w trosce o przezwyci$-
!enie wszelkiej pokusy rozłamu (ChL 31). W tym miejscu adhortacja 
przypomina wymowne słowa upomnienia #w. Pawła apostoła: „Ja jestem 
Pawła, a ja Apollona, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest 
podzielony?” (1 Kor 1, 12-13). 
 Koordynowaniu współpracy poszczególnych grup słu!y Ogólnopolska 
Rada Ruchów Katolickich25. Powstała ona w 1990 r. jako owoc wcze#-
niejszej, trwaj"cej od 1978 r. współpracy liderów działaj"cych w Polsce 
ruchów, wspólnot, grup i stowarzysze%. Obecnie w skład Rady wchodzi 70 
działaj"cych w Polsce zrzesze% katolickich. Rada zajmuje si$ tak!e organi-
zacj" kongresów ruchów i stowarzysze% katolickich. W Polsce odbyły si$
dotychczas trzy takie kongresy: pierwszy w 1994 r., drugi w 2000 r. i trzeci 
w 2007 r. Wydaje si$ jednak, !e obecnie potrzeba wi$kszej promocji działa%
Rady w duszpasterstwie. 
 Zrzeszenia ko#cielne musz" zosta  otoczone opiek" ze strony hierarchii, 
gdy! inaczej grozi im oderwanie od innych wspólnot eklezjalnych, a czasem 
nawet sekciarstwo26. Nie ulega w"tpliwo#ci, !e prezbiterzy maj" obecnie sporo 
obowi"zków zwi"zanych z katechizacj" i szafarstwem sakramentów, jednak 
niedocenianie lub nawet wstrzymywanie rozwoju zrzesze% jest grzechem 

24 Dla przykładu mo!na przywoła  spotkanie papie!a Benedykta XVI (odbyło si$ w Rzymie 
11 XI 2005) z Kiko Argüello, Carmen Hernandez i ks. Mario Pezzim, czyli Mi$dzynarodow"
Ekip" Odpowiedzialnych za Drog$ Neokatechumenaln". W nawi"zaniu do tego spotkania kard. 
Francis Arinze, prefekt Kongregacji Kultu Bo!ego i Dyscypliny Sakramentów, skierował list do 
inicjatorów Drogi. List ma na celu wi$ksze zaanga!owanie wspólnoty w !ycie parafii terytorial-
nej i dostosowanie pewnych zwyczajów do przepisów liturgicznych. Zalecono m.in., aby 
przynajmniej w jedn" niedziel$ w miesi"cu wspólnoty uczestniczyły we Mszy #w. razem z cał"
parafi". Por. W. � m i g i e l. Eklezjalno!' Drogi Neokatechumenalnej. „Roczniki Teologiczne” 
54:2007 z. 6 s. 375. 

25 Zob. www.kongresruchow.pl
26 Por. J a n  P a w e ł  II. Trzeba si% dzieli' bogactwem charyzmatów. Przesłanie do uczest-

ników „Seminarium na temat nowych ruchów i wspólnot ko!cielnych” [16-19 VI 1999]. „L’Os-
servatore Romano” 20:1999 nr 9-10 s. 27. 
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zaniedbania. Eklezjalno ! zrzesze", wyra#aj$ca si% głównie w ł$czno ci i pod-
porz$dkowaniu hierarchii ko cielnej, implikuje nieustann$ obecno ! i posług%
prezbiterów27. Obowi$zkiem duszpasterza wypływaj$cym ze  wi%ce" kapła"-
skich jest troska o apostolstwo  wieckich w zrzeszeniach28. Jako konieczne 
jawi si% zatem takie formowanie kandydatów do kapła"stwa, aby byli dobrze 
przygotowani do posługi w zrzeszeniach. Pomoc$ w tym wzgl%dzie słu#y
studium teologii pastoralnej oraz praktyki duszpasterskie (por. PDV 58-59). 
 Papie# Jan Paweł II wiele razy prosił braci w biskupstwie, aby doceniali 
i wspomagali – razem ze swymi prezbiterami – wszelkie grupy słu#$ce no-
wej ewangelizacji, aby mogły rozwija! si% w duchu posługi ordynariuszowi 
miejsca i w komunii z nim oraz w kontek cie jedno ci Ko cioła partykular-
nego z Ko ciołem powszechnym29.
 Animacj$ i promocj$ zrzesze" religijnych w Polsce mog$ zaj$! si% dia-
koni stali30, którzy nie s$ kapłanami, cho! nale#$ do hierarchii i jednocze nie
s$ zanurzeni w  wiat, bo cz%sto s$ #onaci i wykonuj$  wieckie zawody31.
Przez swoj$ kompetencj% teologiczn$, przynale#no ! do hierarchii ko ciel-
nej, a jednocze nie zaanga#owanie w sprawy  wiata  wieckiego mo#e im by!
bli#sza specyfika zrzesze" laikatu. Mogliby zaj$! si% zwłaszcza opiek$ nad 
grupami odnowy #ycia rodzinnego, bo sami cz%sto posiadaj$ rodziny32.
 Zrzeszenia katolików  wieckich wzbudzaj$ sporo pyta" i niepewno ci, 
poniewa# s$ nosicielami nowo ci, a instytucja ma tendencje do konserwacji 
tego, co stare i sprawdzone, a wi%c zdaje si%, #e lepsze. St$d napi%cie mi%dzy 
oficjalnymi strukturami Ko cioła, równie# urz%dem, a nowymi zrzeszeniami 
katolików  wieckich, które najcz% ciej maj$ charakter charyzmatyczny33.

27 Por. Dokument mi%dzydykasterialny. Instrukcja o niektórych kwestiach dotycz"cych współ-

pracy wiernych !wieckich w ministerialnej posłudze kapłanów [15 VII 1997]. „L’Osservatore 
Romano” 19:1998 nr 12 s. 32; por. PDV 16; Katechizm Ko!cioła Katolickiego nr 1592. 

28 R. F o r y c k i. Duszpasterstwo małych wspólnot. W: W słu$bie Ludowi Bo$emu. Powołanie 

człowieka. T. 6. Red. B. Bejze. Pozna"–Warszawa 1983 s. 473. 
29 Por. J a n  P a w e ł  II. List „Ogniqualvolta” do biskupa Paula Josefa Cordesa. W: Statut Dro-

gi Neokatechumenalnej. Lublin 2002 s. 156-157.  
30 Por. Konferencja Episkopatu Polski. Wytyczne dotycz"ce formacji, $ycia i posługi diako-

nów stałych w Polsce nr 12-15. Cz%stochowa 2004 s. 17-18.  
31 W Polsce diakonat stały w obrz$dku łaci"skim przyj%ło dotychczas dwóch m%#czyzn: 6 VI 

2008 r. w katedrze toru"skiej Tomasz Chmielewski oraz 8 VI 2008 r. w katedrze pelpli"skiej 
Zbigniew Machnikowski.  

32 Na wi%ksz$ trosk% ze strony hierarchii zasługuj$ tak#e ruchy odnowy #ycia rodzinnego, 
takie jak Domowy Ko ciół, Ruch Rodzin Nazareta"skich, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
oraz Spotkania Mał#e"skie. W dobie kryzysu tradycyjnego modelu rodziny takie ruchy s$ nie-
zwykle potrzebne. 

33 G. de R o s a. Ruchy ko!cielne dzisiaj. „Pastores” 2005 nr 1 s. 33-35. 
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Jednak nie mo na zapomina!,  e tak jak kiedy" głównie zakony były moto-
rem odnowy Ko"cioła34, tak dzi" t# funkcj# w znacznej mierze spełniaj$
zrzeszenia eklezjalne i bez nich grozi nam skostnienie. 
 Rozwój apostolstwa "wieckich w zrzeszeniach religijnych jest dla Ko"cioła
w Polsce darem i zadaniem. Darem, poniewa  o ywia diecezje i parafie, 
pogł#bia "wiadomo"! religijn$, tworzy "rodowiska chrze"cija%skie, a przez to 
wpływa na kształt  ycia społecznego. Jest równie  zadaniem, poniewa 
przynagla Ko"ciół w Polsce do wi#kszej aktywno"ci pastoralnej, zmiany 
stosunku hierarchii ko"cielnej do katolików "wieckich, a tak e nieustannie 
zadziwia swoj$ ró norodno"ci$ i  ywotno"ci$.
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THE APOSTOLATE OF LAY PEOPLE 
IN RELIGIOUS GROUPS 

S u m m a r y  

 In modern times various forms of unions have been set up and developed. The unions include 
associations, groups, communities and movements (ChL 29). This new dynamism, concerning 
both the variety and vigor of the unions, has been defined as “the spring of the Church”, and the 
apostolic exhortation Christifideles laici mentions ‘the new epoch of lay Catholics’ associations’ 
(ChL 29). Lay Catholics form unions for social-cultural reasons, but first of all for theological 
ones, since a little community is a symbol of the whole Church. Lay people have the right to form 

34 Zakony nadal spełniaj$ tak$ funkcj#, z tym  e nie do wszystkich "rodowisk s$ w stanie 
dotrze!.
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unions, but at the same time they should always do it in communion with the whole community 
of the Church, which is pointed to by the ecclesiality criteria of religious unions. The religious 
unions in Poland may have various conditions. At present there are more than 150 such unions, 
and they embrace about 5% of the population of Poland. 

Translated by Tadeusz Karłowicz 

Słowa kluczowe: zrzeszenia religijne, ruchy, wspólnoty, grupy, apostolstwo, katolicy  wieccy. 

Key words: religious associations, movements, communities, groups, apostolate, lay Catholics.


