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CELE APOSTOLSTWA ŚWIECKICH
1. MISJA PROROCKA - SZERZENIE EWANGELII

znajomość Ewangelii
życie według ewangelii
apostolstwo słowa
apostolstwo przykładu ...

1. Uczestnictwo świeckich w misji prorockiej Chrystusa
pouczenie
umocnienie
pobudzenie do
gorliwszego życia
wyjaśnianie
obrona
dostosowanie do
problemów życia
współczesnego (DA 6)

2. MISJA KAPŁAŃSKA - UŚWIĘCANIE ŚWIATA

„Posłannictwo Kościoła zmierza do zbawienia
ludzi, które się ma osiągnąć przez wiarę w
Chrystusa i Jego łaskę” Apostolstwo zmierza do
udzielenia światu Chrystusowej łaski (DA 6)

3. MISJA KRÓLEWSKA - ODNOWA PORZĄDKU DOCZESNEGO

„Chrystusowe dzieło odkupienia,
mające zasadniczo na celu zbawienie
ludzi, obejmuje również odnowę
całego porządku doczesnego”
„Stąd posłannictwo Kościoła polega ...
na przepajaniu i doskonaleniu duchem
ewangelicznym porządku spraw
doczesnych” (DA 5)

KKK 904
"Chrystus... pełni swe prorocze zadanie... nie tylko przez hierarchię...
ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł
wiary i łaskę słowa" (KK 35)
Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem każdego kaznodziei, a
nawet każdego wierzącego (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae III, 71, 4, ad 3)
KKK 905
Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez
ewangelizację, "to znaczy głoszenie Chrystusa... zarówno świadectwem życia, jak i
słowem". W przypadku świeckich "ta ewangelizacja... nabiera swoistego charakteru i
szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych
światu" (KK 35)
Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia.
Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to
niewierzącym, bądź wierzącym (DA 6, por. DM 15)

2. Uczestnictwo świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa
KKK 901
"Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem
Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w
nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i
apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek
ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są
znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary
te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego.
W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam
świat Jemu poświęcają" (KK 34, por. 10)

3. Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej Chrystusa
KKK 908
Chrystus, przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci (por. Flp 2, 8-9),
udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, by "przez zaparcie się siebie oraz
przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu" (KK 36).
KKK 909
"Ponadto świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące na
świecie urządzenia i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, by to wszystko
stosowało się do norm sprawiedliwości i raczej sprzyjało praktykowaniu cnót, niż mu
przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kulturę i dzieła ludzkie wartością moralną" (KK
36)
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DZIEDZINY APOSTOLSTWA ŚWIECKICH
KOŚCIÓŁ
PARAFIA
DIECEZJA
MIĘDZYPARAFIALNE
MIĘDZYDIECEZJALNE
INSTYTUCJE KOŚCIELNE

FORMY APOSTOLSTWA ŚWIECKICH

KK 33
powołani „do bardziej bezpośredniej współpracy z
apostolatem hierarchii”

INDYWIDUALNE
DA 10
[ich apostolstwo] konieczne
uzupełniają i pokrzepiają pasterzy oraz innych świeckich
bez nich apostolstwo pasterzy nie będzie w pełni
skuteczne
„uczestniczą w pracach apostolskich...
pociągają do Kościoła ludzi...
współpracują w głoszeniu słowa Bożego...
oddają na usługi Kościoła swoją wiedzę fachową...
usprawniają pracę duszpasterską...
usprawniają zarządzanie dobrami Kościoła”.









początek i warunek
wszelkich innych form
apostolstwa (DA 16)

świadectwo życia
świadectwo słowa
świadectwo czynnej miłości
szukanie wyższych pobudek w codziennym życiu
modlitwa
kult publiczny
pokuta, dobrowolne podejmowanie utrapień i trudów

wnoszą odrębne, specyficzne doświadczenie
katechizacja, duszpasterstwo rodzin, służba naukową
refleksją (uczelnie katolickie)

ZESPOŁOWE

ŚWIAT
RODZINA
MŁODZIEŻ
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
SPRAWY NARODOWE I
MIĘDZYNARODOWE
KULTURA
POLITYKA
PRACA - CZAS WOLNY
GOSPODARKA
ŚRODKI PRZEKAZU
OCHRONA ŚRODOWISKA

[...]

CHL 36
„...przy użyciu właściwych sobie i
niezastąpionych środków ożywiają
rzeczywistość doczesną duchem
chrześcijańskim”
DA 13
„... staranie się o kształtowanie w duchu
chrześcijańskim sposobu myślenia i
obyczajów, praw oraz ustroju własnej
społeczności...
tutaj w środowisku pracy czy zawodu, studiów
czy miejsca zamieszkania, rozrywki czy
spotkań towarzyskich mają odpowiednia
sposobność wspomagania braci”.
Wprowadzanie zasady „Światło-Życie” (por.
CHL 58)

 rodzina
 parafia, diecezja
 zrzeszenia (stowarzyszenia,
ruchy, wspólnoty)

„...odpowiada zarówno ludzkim, jak i

chrześcijańskim wymogom
wiernych, a zarazem ukazuje znak
wspólnoty i jedności Kościoła w
Chrystusie...
stowarzyszenia założone dla celów
apostolstwa zespołowego niosą
pomoc swym członkom i
przysposabiają ich do apostolstwa,
odpowiednio ustawiają ich prace
apostolską i kierują nią tak, że o
wiele więcej można się po niej
spodziewać owoców, niż gdyby
każdy działał na własna rękę” (DA
18)

