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KS. RYSZARD KAMI�SKI*

POWOŁANIE KATOLIKÓW  WIECKICH 

 Powołanie ludzi !wieckich nale"y do wielkich tematów Soboru Watyka#-
skiego II. Do tego nauczania soborowego nawi$zał po dwudziestu latach VII 
Synod Biskupów, obraduj$cy w Rzymie w 1988 r.,  oraz ukazuj$ca dorobek te-
go" Synodu adhortacja apostolska Jana Pawła II Christifideles laici (ChL). 
Adhortacja ta, zwana „vademecum dla !wieckich”, ł$czy ró"ne tematy poru-
szane i pogł%bione na VII Synodzie Biskupów w jeden tekst organiczny, który 
na!wietla wszystkie aspekty powołania i misji chrze!cijan !wieckich. Ten 
wa"ny dokument przekazuje nie tylko nauk% o laikacie, przedstawiaj$c
w zwi%złym uj%ciu doktryn% zawart$ w dokumentach soborowych, zwłaszcza 
w Konstytucji dogmatycznej o Ko!ciele (KK; zwłaszcza rozdz. IV), Dekrecie 
o apostolstwie !wieckich (DA) i Konstytucji o Ko!ciele w !wiecie współczes-
nym (KDK), ale tak"e wyznacza katolikom !wieckim program działania1.

1. CECHY POWOŁANIA WSPÓLNE DLA LUDZI  WIECKICH, 

DUCHOWNYCH I ZAKONNIKÓW

 Pierwszym przymiotem wspólnym wszystkim członkom Ludu Bo"ego
jest przyj%cie chrztu !wi%tego2. Przez chrzest dokonuje si% wł$czenie czło-
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1 J. D y d u c h. Kim jest wierny !wiecki? „Ateneum Kapła#skie” 82:1990 nr 487 s. 375-376.
Według Jana Pawła II „Synod [Biskupów] w ci$gu swoich prac nieustannie odwoływał si% do 
Soboru Watyka#skiego II, którego nauczanie o !wieckich okazało si% po dwudziestu latach za-
dziwiaj$co aktualne, a niekiedy wr%cz profetyczne” (ChL 2). 

2 Według Konstytucji dogmatycznej o Ko!ciele „pod nazw$ ludzi !wieckich rozumie si%
wszystkich wiernych chrze!cijan nie b%d$cych członkami stanu kapła#skiego i stanu zakonnego 
prawnie ustanowionego w Ko!ciele, mianowicie wiernych chrze!cijan, którzy jako wcieleni przez 
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wieka w Chrystusa i jego Mistyczne Ciało, którym jest Ko ciół. Dlatego 
chrze cijanin  wiecki to przede wszystkim człowiek ochrzczony. Chrzest jest 
!ródłem sakralnego charakteru Ludu Bo"ego, do którego przynale"# ludzie 
 wieccy (ChL 10-11). 
 Z wszczepieniem w Chrystusa i w Ko ciół zwi#zany jest drugi przymiot 
powołania wiernych, a mianowicie uczestnictwo ka"dego chrze cijanina, 
duchownego i  wieckiego, w potrójnym urz$dzie Chrystusa i Ko cioła: urz$-
dzie kapła%skim, prorockim i królewskim (ChL 14). Uczestnictwo to okre la
prawa i obowi#zki ka"dego chrze cijanina w zakresie sprawowania kultu 
Bo"ego, nauczania i słu"by w szerzeniu Królestwa Bo"ego oraz pewnego 
wpływu na działalno & instytucji ko cielnych poprzez wyra"anie opinii, 
kształtowanie zwyczajów ko cielnych i chrze cija%skiego stylu "ycia3.
 Z tego potrójnego uczestnictwa w urz$dzie Chrystusa i Ko cioła wywodzi 
si$ trzecia cecha powołania wiernych – posłannictwo w Ko ciele i w  wie-
cie, czyli to wszystko, co okre lamy mianem apostolstwa. Posłannictwo to 
laikat wypełnia na sposób wła ciwy ludziom  wieckim (ChL 15). 
 Trzy wymienione cechy odnosz# si$ tak do katolików  wieckich, jak do 
duchownych i zakonników4.

2. CECHY POWOŁANIA WŁA'CIWE LUDZIOM 'WIECKIM 

 Nauczanie soborowe podaje dwie cechy wyró"niaj#ce ludzi  wieckich
spo ród innych członków Ko cioła. Stanowi# one specyficzne przymioty 
ludzi  wieckich, jakby swoist# ró"nic$ gatunkow#, okre lan# przez doku-
menty soborowe i adhortacj$ apostolsk# Christifideles laici „charakterem 
 wieckim” (KK 31; ChL 9). Na  wiecki charakter powołania ludzi  wieckich
składaj# si$: Bo"e powołanie do pozostania w  wiecie, bo tam ich Bóg 
powołuje, oraz u wi$cenie  wiata od wewn#trz jego struktur. 
 Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele opisuje to w nast$puj#cy sposób: 
„zadaniem ludzi  wieckich, z tytułu wła ciwego im powołania, jest szuka&
Królestwa Bo"ego, zajmuj#c si$ sprawami  wieckimi i kieruj#c nimi po 

chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Bo"y i stawszy si$ na swój sposób uczestnikami kap-
ła%skiego, prorockiego i królewskiego urz$du Chrystusowego, ze swej strony sprawuj# wła ciwe 
całemu ludowi chrze cija%skiemu posłannictwo w Ko ciele i w  wiecie” (KK 31). 

3 R. K a m i % s k i. Duszpasterstwo w społecze#stwie pluralistycznym. Lublin 1997 s. 185-210. 
4 E. W e r o n. Czy istnieje Bo$e powołanie do !wieckiego stanu $ycia. „Collectanea Theo-

logica” 61:1991 fasc. 1 s. 128. 
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my li Bo!ej. "yj# oni w  wiecie, to znaczy po ród wszystkich razem i po-
szczególnych spraw i obowi#zków  wiata, i w zwyczajnych warunkach !ycia 
rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam 
Bóg ich powołuje [...] aby przyczyniali si$ do u wi$cenia  wiata” (KK 31). 
W ten sposób Sobór Watyka%ski II, a za nim adhortacja apostolska Chri-

stifideles laici naucza nie tylko o tym, !e  wieccy chrze cijanie maj# wła -
ciwe im powołanie i !e jest to powołanie dane od Boga, ale ukierunkowane 
ku  wiatu (KK 31; ChL 15)5.
 Ludzie  wieccy z tytułu Bo!ego powołania pozostaj# w  wiecie, w prze-
ciwie%stwie do kapłanów i zakonników, którzy na mocy Bo!ego powołania 
jakby „wychodz# ze  wiata”. Pozostawanie ludzi  wieckich w  wiecie nie 
jest dziełem przypadku czy braku powołania do spraw wy!szych. Jest to 
działanie zaplanowane i zamierzone przez Boga. Ten  wiecki stan !ycia 
zakłada okre lon# rol$ w Ko ciele i w  wiecie. Wskazuje te! na odpowiednia 
pozycj$ w sprawach doczesnych. Ludzie  wieccy nie !yj# wył#cznie dla 
rzeczywisto ci transcendentnej. Pozostawanie w  wiecie polega na !yciu 
w zwykłych warunkach !ycia społecznego, rodzinnego i zawodowego. To 
wszystko kształtuje ich psychik$ oraz ma wpływ na typ religijno ci czło-
wieka  wieckiego. Ludzie  wieccy poprzez prac$ zawodow# i zaanga!o-
wanie gospodarcze i społeczno-polityczne wchodz# gł$boko w sprawy do-
czesne i jako ludzie ochrzczeni chrystianizuj#  wiat6.
 Ludzie  wieccy, na mocy specyficznego powołania, u wi$caj#  wiat od 
wewn#trz – u wi$caj# od wewn#trz !ycie rodzinne, ekonomiczne, polityczne, 
społeczne itd. Prezbiterzy i zakonnicy nie maj# do tych spraw bezpo redniego 
dost$pu. W tym sensie u wi$canie  wiata jest w swojej istocie głównie dzie-
łem ludzi  wieckich. Dlatego Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, powołuj#c
si$ na List do Diogneta (KK 38, przyp. 9), stwierdza: „czym dusza jest w cie-
le, tym niechaj b$d# w  wiecie chrze cijanie”7. Aktualne uwarunkowania 
wskazuj# na potrzeb$ realizowania tej zasady w dzisiejszym  wiecie.  
 Ludzie  wieccy, w sposób szczególny ukierunkowani ku  wiatu, stanowi#
pomost ł#cz#cy Ko ciół ze  wiatem. Tylko przez ten pomost mo!e słowo 
Bo!e i  wiadectwo !ycia chrze cija%skiego dotrze& do ludzi z ró!nych grup 
społecznych, w tym tak!e z niewierz#cymi8. Bez ludzi  wieckich byłby 
niezdolny do pełnienia swojej zbawczej misji wobec  wiata. Nie miałby 

5 Tam!e s. 128. 
6 T e n ! e. Teologia $ycia wewn%trznego ludzi !wieckich. Warszawa 1980 s. 13-14. 
7 Epistola ad Diognetum 6. Ed. I. Funk s. 400. 
8 W e r o n. Teologia $ycia wewn%trznego s. 14-15. 
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 rodka kontaktu, pomostu i pasa transmisyjnego. Wprawdzie duchowni i za-
konnicy powołani s! do u wi"cania  wiata, ale maj! to czyni# w inny sposób 
ni$ ludzie  wieccy. Ludzie  wieccy czyni! to od wewn!trz struktur  wiata, 
na kształt zaczynu ewangelicznego, który wnika w ciasto  wiata, aby go 
przepoi# duchem Ewangelii (KK 31). Duchowni te$ maj! przyczynia# si" do 
u wi"cenia $ycia publicznego, rodzin i społecze%stwa, ale czyni! to bardziej 
od zewn!trz, czyli po rednio, np. przez sprawowanie sakramentów, prze-
powiadanie słowa Bo$ego i przykład $ycia chrze cija%skiego. 

3. POWOŁANIE WŁASNE KATOLIKÓW &WIECKICH

 Według nauczania soborowego, potwierdzonego na Synodzie Biskupów 
w 1987 r., istnieje własne powołanie ludzi  wieckich do $ycia w  wiecie, 
czyli w konkretnych warunkach $ycia rodzinnego, zawodowego, społecz-
nego itd. Te zadania w zakresie doczesno ci Synod jeszcze bardziej uwy-
datnił i u ci lił (ChL 15-16). To odr"bne powołanie ludzi  wieckich w Ko -
ciele polega na wezwaniu ich do porz!dkowania i zawiadywania sprawami 
doczesnymi, aby dokonywały si" zgodnie ze zbawczym planem Bo$ym. 
W tym obszarze inicjatywa wiernych  wieckich jest konieczna, aby $ycie 
gospodarcze, społeczne i polityczne mogło rozwija# si" zgodnie z zasadami 
chrze cija%skiej wiary. Przynale$y to do zada% całego Ludu Bo$ego, ale dla 
wiernych  wieckich jest to zadanie pierwszorz"dne9. Chrze cijanie  wieccy 
znajduj! si" na najbardziej wysuni"tym przyczółku $ycia Ko cioła. To oni 
znajduj! si" tam, gdzie Ko ciół styka si" z niewierz!cym  wiatem (KKK 
899). Od ich  wiadomo ci, $e nie tylko przynale$! do Ko cioła, ale s! Ko -
ciołem, i od ich zaanga$owania w sprawy Ko cioła i  wiata zale$y apostolski 
sukces. 
 W Ludzie Bo$ym wszyscy chrze cijanie maj! t" sam! godno # ochrzczo-
nych i to samo powołanie, ale ró$ni! si" ich charyzmaty, role i pełnione 
funkcje. Misja Ko cioła jest pomy lnie wykonywana wtedy, gdy wykonawcy 
ró$nych ról poł!cz! swoje siły. Pomy lno # Ko cioła zale$y od zró$nicowa-
nia ról oraz wzajemnej zale$no ci tych ról w słu$bie temu samemu posłan-
nictwu. Gdyby ró$norodno # ról została zlikwidowana, doprowadziłoby to 
do ujednolicenia, które bardzo zubo$a. Natomiast przewaga którejkolwiek 

9 T e n $ e. Laikat w nowym Katechizmie Ko!cioła. „Collectanea Theologica” 65:1995 fasc. 4 
s. 135-136. 
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z ról z uszczerbkiem dla innych prowadzi do klerykalizmu lub antykleryka-
lizmu czy laicyzmu, które wprowadzaj  podział i chaos. Podobnie niebez-
pieczna jest wymiana ról, czyli klerykalizacja laikatu i laicyzacja kleru. 
Sytuacja taka wprowadzałaby chaos i uderzałaby w to!samo"# Ko"cioła. Tylko 
harmonia w ró!norodno"ci mo!e nada# roli laikatu prawdziwe znaczenie10.
 Harmonia ró!nych ról jest owocem dobrej praktyki eklezjalnej. Dlatego 
duchownych zach$ca si$, aby rozpoznawali łaski wła"ciwe ludziom "wiec-
kim i pozostawili im czas na swobodne działanie w wypełnianiu ich specy-
ficznego powołania (zob. KK 30; 37) oraz zwa!ali na ich rady i obdarzali ich 
odpowiedzialno"ci  nie tylko we wdra!aniu zada%, ale tak!e w podejmowa-
niu decyzji. Wierni "wieccy natomiast musz  uczy# si$ współpracy z pełni -
cymi posługi, których &ródłem s "wi$cenia kapła%skie  

4. �WIAT I KO�CIÓŁ MIEJSCEM REALIZACJI 

POWOŁANIA WIERNYCH �WIECKICH 

 W adhortacji apostolskiej Christifideles laici "wiat jest ukazany jako 
„ewangeliczna winnica”11. Bóg wzywa do pracy w tej winnicy kapłanów, 
zakonników, zakonnice i "wieckich, powierzaj c im do wykonania odpowie-
dzialne zadania. Apel Chrystusa: „Id&cie i wy do winnicy mojej” (Mt 20, 4) 
adhortacja Christifideles laici odnosi, za Soborem Watyka%skim II, do 
wszystkich, przede wszystkim jednak do ludzi "wieckich.

�wiat ukazany przez adhortacj$ ma wiele problemów. �wiat jest rozdarty 
nienawi"ci  i wojnami; wstrz sany terroryzmem i konfliktami; n$kany wy-
"cigiem zbroje% i cywilizacj "mierci. Deptana jest w "wiecie godno"# osoby 
ludzkiej, gwałcone s  jej podstawowe prawa, zagro!one jest jej !ycie od 
pocz$cia a! do pó&nej staro"ci. Wielu ogarn$ła oboj$tno"# religijna i ateizm, 
wielu uległo ze"wiecczeniu. Człowiek, zafascynowany post$pem technicz-
nym, niejednokrotnie porzuca Boga, a na Jego miejsce wprowadza bóstwa12.

10 L. M. N a v e s. Kilka my!li o roli laikatu według dokumentów Vaticanum II. „Znak” 
36:1984 nr 351-352 s. 264. 

11 Jest ona przedstawiona w przypowie"ci Chrystusa o zaproszonych do pracy w winnicy: 
„Ewangeliczna przypowie"# ukazuje naszym oczom rozległ  winnic$ oraz rzesze ludzi, m$!czyzn
i kobiet, wezwanych przez Boga i wysłanych tam do pracy. Winnic  jest cały "wiat, który winien 
zosta# przemieniony zgodnie z planem Bo!ym w perspektywie przyj"cia Królestwa Bo!ego” 
(ChL 1).  

12 D y d u c h. Kim jest wierny !wiecki? s. 365-366. 
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 Obraz  wiata ukazany przez adhortacj! Christifideles laici jest pełen prob-
lemów, ale nie jest beznadziejny, bo nic nie zdołało wymaza" z duszy 
współczesnych ludzi pragnienia sacrum, a człowiek poddany ró#nym znie-
woleniom pragnie poszanowania swojej godno ci. Do takiego  wiata wzywa 
Chrystus  wieckich. Nawołuje ludzi  wieckich, aby nie trwali w bezczyn-
no ci, ale zaanga#owali si! w sprawy doczesne, które czekaj$ na ich sku-
teczn$ interwencj!. Z tej interwencji ma powsta" odnowa  wiata, odnowa 
porz$dku doczesnego inspirowana duchem Ewangelii. 
 Katolicy  wieccy swoim zaanga#owaniem maj$ u wi!ca"  wiat, elimino-
wa" z niego zło, nadaj$c sprawom  wieckim wymiar Bo#y. Na tym polega 
ich charakter  wiecki, ich  wiecko ", która jest cech$ wyró#niaj$c$ ich od 
innych. Oznacza ona wybranie Bo#e, którego celem jest kontynuacja odku-
pie%czego dzieła Chrystusa, które maj$c na celu zbawienie ludzi, obejmuje 
tak#e odnow! porz$dku doczesnego13.
 Wierni  wieccy maj$ prawo i obowi$zek wł$czania si! w #ycie i działal-
no " Ko cioła. Chocia# spraw! obszaru działania ludzi  wieckich adhortacja 
Christifideles laici ujmuje w perspektywie Ko cioła jako Wspólnoty o zasi!-
gu uniwersalnym, to jednak bezpo rednim terenem działalno ci ludzi  wiec-
kich jest Ko ciół partykularny, uto#samiaj$cy si! przede wszystkim z diecez-
j$, a konkretyzuj$cy si! w parafii. Diecezja i parafia stanowi$ przejaw Ko -
cioła powszechnego. Dlatego wierni  wieccy musz$ by" otwarci na aktyw-
no " o zasi!gu pozalokalnym, je#eli tylko władza ko cielna o tak$ aktyw-
no " zaapeluje (ChL 25-26)14.

5. UOBECNIANIE I U&WI'CANIE KO&CIOŁA W &WIECIE 

ZADANIEM KATOLIKÓW &WIECKICH

 „Zadaniem ludzi  wieckich […] jest szuka" Królestwa Bo#ego zajmuj$c
si! sprawami  wieckimi i kieruj$c si! nimi po my li Bo#ej” (KK 31). Ludzie 
 wieccy maj$ formowa"  wiat, w którym #yj$, według wskaza% Ewangelii 
(KK 31) i u wi!ca" go działaj$c jako chrze cijanie (KK 33-34). Owo 
u wi!canie  wiata przez wiernych  wieckich nale#y rozumie" jako przeni-
kanie  wiata warto ciami chrze cija%skimi (KDK 43), chrystianizacj!  wiata

13 Tam#e s. 366-368. 
14 S. N a g y. &wieccy w komunijnej wspólnocie Ko!cioła. „Ateneum Kapła%skie” 82:1990 

nr 487 s. 383-384. 
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doczesnego, wi zanie go z Bogiem Stwórc  i Odkupicielem, budowanie 
Królestwa Bo!ego, zajmuj c si" sprawami #wiata ziemskiego. Dzi"ki dzia-
łaniu wiernych #wieckich Ko#ciół staje si" sakramentem zbawienia dla 
#wiata (KDK 45).  
 Katolicy #wieccy powinni dba$ o u#wi"canie #wiata w ró!nych dziedzi-
nach swego !ycia. Dzi"ki uczestnictwu w kapła%stwie Chrystusa całe ich 
!ycie mo!e mie$ warto#$ zbawczej ofiary. Dokument soborowy przedstawia 
to w nast"puj cy sposób: „Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apo-
stolskie przedsi"wzi"cia, !ycie mał!e%skie i rodzinne, codzienna praca, wy-
poczynek ducha i ciała, je#li odbywaj  si" w Duchu �wi"tym, a nawet utra-
pienia !ycia, je#li cierpliwie s  znoszone, staj  si" duchowymi ofiarami mi-
łymi Bogu przez Jezusa Chrystusa” (KK 34). Jak w !yciu Chrystusa, naj-
wy!szego Kapłana, całe Jego !ycie miało warto#$ zbawcz , ale jej ukorono-
waniem była ofiara Krzy!a, tak i w !yciu ludzi #wieckich ofiary ich !ycia 
składane s  w eucharystycznym obrz"dzie wraz z Ofiar  Ciała Pa%skiego 
(KK 34). 
 Katolicy #wieccy „pełni  te! swoje kapła%stwo przez przyjmowanie sa-
kramentów, modlitw", dzi"kczynienie, #wiadectwo !ycia, zaparcie si" siebie 
i czynn  miło#$” (KK 10). Katolicy #wieccy moc  swego kapła%stwa po-
wszechnego mog  w nadzwyczajnych okoliczno#ciach udziela$ chrztu, prze-
wodniczy$ modlitwom liturgicznym, rozdziela$ Komuni" #wi"t , sprawowa$
posług" słowa Bo!ego, mał!onkowie za# s  szafarzami sakramentu mał!e%-
stwa  (ChL 23; KPK kan. 230 § 3)15.
 Funkcj" kapła%sk  wierni #wieccy spełniaj  tak!e w mał!e%stwie i rodzi-
nie. Sobór nie zawahał si" nazwa$ rodziny „domowym sanktuarium Ko#cio-
ła” (DA 11). Dzieje si" tak wówczas, gdy „chrze#cija%scy mał!onkowie s 
dla siebie nawzajem, dla swoich dzieci i innych domowników współpracow-
nikami łaski i #wiadkami wiary. Oni s  pierwszymi zwiastunami wiary 
i wychowania swoich dzieci: słowem i przykładem przysposabiaj  je do !y-
cia chrze#cija%skiego i apostolskiego” (DA 11).  
 Powołanie katolików #wieckich ujawnia si" tak!e w uczestnictwie w nau-
czycielskiej funkcji Chrystusa. Chrystus bowiem „pełni swe prorocze zadanie 
[…] nie tylko przez hierarchi", ale tak!e przez #wieckich, których po to usta-
nowił #wiadkami oraz wyposa!ył w zmysł wiary i łask" słowa” (KK 35). 
Ludzie #wieccy głosz  Ewangeli" swoim !yciem chrze#cija%skim, nast"pnie 

15 B. P y l a k. Powołanie ludzi !wieckich w !wietle wypowiedzi II Soboru Watyka#skiego II.
„Analecta Cracoviensia” 8:1976 s. 183-184. 
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słowem (KK 12). W rodzinie s  „dla siebie nawzajem i dla swoich dzieci !wiad-
kami wiary i miło!ci Chrystusowej” (KK 35). W "yciu społecznym głosz 
Chrystusa swoj  chrze!cija#sk  postaw  wobec spraw !wiata doczesnego 
i rozwi zywaniem jego problemów w duchu Ewangelii (KK 31; DA 7; ChL 23). 
 Katolicy !wieccy, uczestnicz c w funkcji pasterskiej Chrystusa, realizuj 
swoje specjalne powołanie, zwyci$"aj c „władztwo grzechu” (KK 36), uzdra-
wiaj c „istniej ce na !wiecie urz dzenia i warunki, je!li one skłaniaj  do 
grzechu” (KK 36). W skali społecznej chrze!cijanie !wieccy ujawniaj  swoje 
uczestnictwo w pasterskiej funkcji Chrystusa, rozwijaj c nauk$, technik$,
kultur$, cywilizacj$, przekształcaj c !wiat i podporz dkowuj c go dobru czło-
wieka. Jak Chrystus przyszedł na !wiat nie po to, by mu słu"ono, lecz aby 
słu"y%, tak samo Ko!ciół, a wi$c i jego !wieccy członkowie, swoj  pastersk 
funkcj$ realizuje w formie słu"enia !wiatu i jego potrzebom (KK 36).  

ZAKO�CZENIE

Ludzie !wieccy, uczestnicz cy w trojakim urz$dzie Chrystusa i Ko!cioła,
realizuj  swoje powołanie przez obecno!% i chrze!cija#skie działanie w !wie-
cie. &wiat i wymogi "ycia modyfikuj  w swoisty sposób ich chrze!cija#skie 
powołanie. Tym ró"ni  si$ od osób stanu kapła#skiego i zakonnego. Wpraw-
dzie dziel  z nimi wspóln  godno!% chrze!cija#sk , buduj  jedno Królestwo 
Bo"e, czyni  to jednak w sposób sobie tylko wła!ciwy i w dziedzinach, które 
reprezentuj : w "yciu mał"e#skim i rodzinnym, kulturze, sztuce, sprawach 
gospodarczych, pracy zawodowej, instytucjach politycznych i stosunkach 
mi$dzynarodowych (DA 7). Obecno!% katolików !wieckich w tych dzie-
dzinach ludzkiego "ycia jest szczególna, a ich działalno!% apostolska ko-
nieczna. 'yj c w !wiecie i formuj c go wedle my!li Bo"ej, realizuj  swoje 
powołanie szczegółowe, które jest konkretn  form  ich powołania chrze-
!cija#skiego16.

16 Tam"e s. 185. 



POWOŁANIE KATOLIKÓW �WIECKICH 17

BIBLIOGRAFIA 

D y d u c h  J.: Kim jest wierny  wiecki? „Ateneum Kapła!skie” 82:1990 nr 487 s. 365-376. 
K a m i ! s k i  R.: Duszpasterstwo w społecze!stwie pluralistycznym. Lublin 1997. 
N a v e s  L. M.: Kilka my li o roli laikatu według dokumentów Vaticanum II. „Znak” 36:1984 

nr 351-352 s. 258-266. 
N a g y  S.: �wieccy w komunijnej wspólnocie Ko cioła. „Ateneum Kapła!skie” 82:1990 nr 487 

s. 377-387. 
P y l a k  B.: Powołanie ludzi  wieckich w  wietle wypowiedzi II Soboru Watyka!skiego II. 

„Analecta Cracoviensia” 8:1976 s. 177-188. 
W e r o n  E.:  Teologia "ycia wewn#trznego ludzi  wieckich. Warszawa 1980. 
— Czy istnieje Bo"e powołanie do  wieckiego stanu "ycia. „Collectanea Theologica” 61:1991 

fasc. 1 s. 126-132. 
— Laikat w nowym Katechizmie Ko cioła. „Collectanea Theologica” 65:1995 fasc. 4 s. 128-137. 

THE VOCATION OF LAY CATHOLICS 

S u m m a r y  

 Lay people who participate in the triple office of Christ and the Church realize their vocation 
by their presence and by being active in the world. The world and the requirements of life modify 
their Christian vocation in a particular way. This differs them from the clergymen. Although they 
share a common Christian dignity and they build the same Divine Kingdom, they do it in a way 
that is peculiar to them and in the domains they represent: in marital and family life, in culture, 
art, economy, careers, political institutions and international relations (Decree on the Apostolate 
of the Laity, 7). The presence of lay Catholics in these fields of human life is something 
particular, and their apostolic activities are necessary. By living in the world and shaping it 
according to God’s thought they realize their detailed vocation, which is an actual form of their 
Christian vocation. 

Translated by Tadeusz Karłowicz 

Słowa kluczowe: powołanie chrze cija!skie, katolicy  wieccy. 
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