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TOŻSAMOŚĆ I POSŁUGA OSÓB DUCHOWNYCH I KONSEKROWANYCH
I. OSOBY DUCHOWNE
A. Wprowadzenie
Z ustanowienia Bożego są w Kościele osoby, które nazywa się duchownymi. Poprzez
sakrament święceń duchowni otrzymują specjalną łaskę Ducha Świętego, który czyni
z wyświęconego narzędzie Chrystusa. Dzięki temu, biskupi, prezbiterzy (popularnie
określani jako księża) i diakoni mają udział w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie
Chrystusa. Wykonując swoją posługę, wyświęceni duchowni nauczają i działają nie własną
mocą, lecz w osobie Chrystusa i w imieniu Kościoła. W ten sposób kapłaństwo, nazywane
urzędowym lub hierarchicznym, służy kapłaństwu wspólnemu wszystkich wiernych, w którym
uczestniczą dzięki sakramentowi chrztu.
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej posługuje obecnie 5 biskupów, 453 prezbiterów
i 1 diakon. Zdecydowana większość kapłanów diecezjalnych pracuje w 200 parafiach,
a około 60 przebywa już na emeryturze. W seminarium duchownym do kapłaństwa w naszej
diecezji przygotowuje się obecnie 31 kleryków, podczas gdy jeszcze 20 lat temu było ich 125.
Papież Benedykt XVI podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze warszawskiej
(25.05.2006), powiedział: „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami
od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach
ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie
życia duchowego.”
B. Pytania do osobistej refleksji i wspólnej dyskusji:
1. Czego dzisiaj najbardziej oczekujecie od kapłanów?
2. W jaki sposób, jako ludzie świeccy, wspieracie kapłana/kapłanów w Waszej parafii?
3. Jakie formy modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie podejmujecie w Waszej
parafii? Czy pamiętacie o kapłanach pochodzących z Waszej wspólnoty? Czy istnieje
u Was Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego?
4. Czym, Waszym zdaniem, spowodowany jest aktualny ogromny spadek liczby powołań
do kapłaństwa?
5. W jaki sposób, jako ludzie świeccy, możecie w Waszym codziennym życiu parafialnym
jeszcze lepiej kształtować relacje z kapłanem/kapłanami?
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II. OSOBY KONSEKROWANE
C. Wprowadzenie
Z pewnością w dzisiejszym świecie dość trudne jest zrozumienie sensu powołania do życia
konsekrowanego, którym od początku istnienia Kościoła Bóg obdarza wybranych przez siebie
ludzi. Istotą tego powołania nie jest aktywność, lecz tożsamość osób konsekrowanych, które
w sposób wolny odpowiadają na szczególne wezwanie Chrystusa. Dzięki takiemu powołaniu,
osoby te poświęcają się całkowicie Bogu i dążą za natchnieniem Ducha Świętego do
doskonałej miłości. To poświęcenie (konsekracja) charakteryzuje się praktykowaniem rad
ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Formy życia konsekrowanego to: zakony i zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie,
stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie żeńskie i męskie, indywidualne formy
życia konsekrowanego (dziewice, wdowy, pustelnice i pustelnicy).
Osoby konsekrowane – kobiety i mężczyźni – żyją zarówno we wspólnotach (klasztory,
domy zakonne), jak i indywidualnie (w swoich domach prywatnych). Podejmują zarówno
posługę na rzecz Kościoła (m.in. w parafiach, kurii biskupiej, Caritasie, ucząc religii w szkole
itd.), jak i pracują w zawodach zupełnie świeckich (m.in. jako nauczyciele, wykładowcy,
lekarze, pracownicy fizyczni itd.).
Domy zakonne dzielą się na kontemplacyjne – oddane wyłącznie życiu modlitewnemu
i apostolskie – oddane duszpasterstwu i szeroko pojętej pracy z ludźmi. Wspólnoty osób
konsekrowanych prowadzą – także w naszej diecezji – szkoły, przedszkola, świetlice, domy
rekolekcyjne, hospicja, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej itd.
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej swoje domy zakonne ma 27 żeńskich i 11 męskich
wspólnot życia konsekrowanego. Żyje w nich około 140 zakonników i około 240 zakonnic.
Kapłani zakonni prowadzą 19 parafii w naszej diecezji. Swoje powołanie realizuje również
8 dziewic konsekrowanych i 6 wdów konsekrowanych.
D. Pytania do osobistej refleksji i wspólnej dyskusji:
6. Jakie doświadczenia kontaktów z osobami konsekrowanymi i wspólnotami zakonnymi
ma Wasza parafia?
7. Czego dzisiaj najbardziej oczekujecie od osób konsekrowanych?
8. Czy i w jaki sposób w Waszej parafii poruszany jest temat powołania do życia
konsekrowanego?
9. Jakie formy modlitwy za osoby konsekrowane i o powołania do życia konsekrowanego
podejmujecie w Waszej parafii? Czy pamiętacie o osobach konsekrowanych (kobietach
i mężczyznach) pochodzących z Waszej wspólnoty?

