
Dekret o apostolstwie świeckich, n. 
2:  Kościół powstał do życia w tym 
celu, by szerząc królestwo Chry-
stusowe po całej ziemi ku chwale 
Ojca, uczynić wszystkich ludzi 
uczestnikami zbawczego odkupie-
nia i by przez nich 
skierować cały świat 
rzeczywiście do Chry-
stusa. Wszelka dzia-
łalność Kościoła-Ciała 
Mistycznego zmierza-
jąca do tego celu na-
zywa się apostol-
stwem, które Kościół 
sprawuje poprzez 
wszystkie swoje 
członki, jednak na różne sposoby; 
powołanie bowiem chrześcijańskie 
jest z natury swojej również powo-
łaniem do apostolstwa.   
Dekret o apostolstwie świeckich, n. 
16:  Apostolstwo indywidualne, 
którego przeobfitym źródłem jest 

życie prawdziwie chrześcijańskie, 
stanowi początek i warunek wszel-
kiego apostolstwa świeckich… Do 
tego rodzaju apostolstwa są we-
zwani i zobowiązani wszyscy 
świeccy, jakiegokolwiek stanu… 

Szczególną formą apo-
stolstwa indywidual-
nego jest świadectwo 
całego życia świeckie-
go, płynącego z wiary, 
nadziei i miłości. W 
końcu niech świeccy 
przepajają miłością 
swoje życie i w miarę 
możności dają jej wyraz 
w czynach. Niech wszy-

scy pamiętają, że przez kult publicz-
ny i modlitwę, pokutę i dobrowolne 
przyjmowanie trudów oraz utrapień, 
przez które upodabniają się do cier-
piącego Chrystusa mogą dotrzeć do 
wszystkich ludzi i przyczynić się do 
zbawienia całego świata.  

Apostolstwo = uczestnictwo w Boskim posłannictwie Chrystusa:  
1. szerzenie Chrystusowego Królestwa na ziemi;  

2. przekazanie każdemu człowiekowi Chrystusowego odkupienia;  
3. skierowanie świata do Chrystusa.  

Przykazanie zaś miłości, które wszystkim nakazuje wielbić i ponad 
wszystko kochać Boga, a bliźniego swego miłować jak siebie same-
go, zobowiązuje nas również do starania się wszelkimi możliwymi 

sposobami o wieczne zbawienie tak swoje, jak i bliźniego. 
Św. Wincenty Pallotti  



Pod nazwą świeckich 
rozumie się... wszyst-
kich wiernych chrześci-
jan nie będących człon-
kami stanu kapłańskie-
go i stanu zakonnego 
prawnie ustanowionego 
w Kościele, mianowicie 
wiernych chrześcijan, 
którzy jako wcieleni 
przez chrzest w Chry-
stusa, ustanowieni jako 
Lud Boży i uczynieni 
na swój sposób uczest-
nikami kapłańskiego, 
prorockiego i królew-
skiego urzędu Chrystu-
sowego, ze swej strony 
sprawują właściwe ca-
łemu ludowi chrześci-
jańskiemu posłannictwo 
w Kościele i w świecie  
Świeccy mają swoją 
własną kompetencję 
na mocy osobistych 
charyzmatów 
(powołania danego 
przez Boga) ale także 
na podstawie zdobytej 
przez siebie wiedzy i 
umiejętności. Szcze-
gólnie kompetentni są 
w sprawach świata, 
gdyż znają ten świat i 
żyją w nim. Swoją 
kompetencję wnoszą w 
życie Kościoła, służąc 
nią całej wspólnocie 
Kościoła.  

silniej przemawia do innych dobre i uczciwe życie, 
bowiem spotyka się zarzut wysuwany pod adresem 
chrześcijan, że nie żyją tak, jak domaga się tego wiara  

Angażować się w życie Kościoła w sposób podmiotowy,  
znaczy działać w sposób:  

● ŚWIADOMY - wiem, rozumiem co czynię 

● WOLNY - czynię to z własnej inicjatywy, nie przymuszony przez nikogo 

● ODPOWIEDZIALNY - biorę odpowiedzialność za swoje czyny, ponoszę konsekwencje 

Bóg powołuje wybranych ludzi do cierpienia, podob-
nie jak niektórych wzywa do fizycznej pracy, a jeszcze 
innych do twórczości umysłowej i wielkich zadań. Nie 
można jednak po ludzku zrozumieć dlaczego, tak się 
dzieje, bo cierpienie pozostaje tajemnicą Bożą  

zaangażowanie w różne grupy modlitewne, stowarzy-
szenia, wspólnoty działające w parafii, np.. Wspólnota 
Żywego Różańca, Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, 
Wspólnota Margaretkowa, Krąg Rodzin, Duchowa 
Adopcja, udział w cotygodniowych nabożeństwach ... 

troska o misje i misjonarzy 

Ewangelizacja słowem, śpiewem, działalność charyta-
tywna np. w Caritas parafialnym, podejmowanie dzieł 
miłosierdzia, zaangażowanie w różne prace przy świą-

tyni: pomoc w remontach, w sprzątaniu itp 


