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Jaki będzie Kościół za kilkanaście lat
– odmitologizujmy ordynację kobiet
Po raz czwarty poruszam zagad
nienia związane z ordynacją kobiet
na księży. W artykułach usiłuję odmi
tologizować opinie panujące na ten
temat. Każdy z tekstów jest samodziel
ny, aczkolwiek nawiązuje do poprzed
nich, dlatego zachęcam do przeczy
tania całości. Wcześniejsze artykuły
można także znaleźć w Internecie:
www.zwiastun.pl w zakładce Ordy
nacja kobiet na księży.
Tym razem chciałbym zająć się
praktycznymi zagadnieniami związa
nymi z ordynacją ko
biet. Bardzo często
docierają do mnie wy
powiedzi osób, które
twierdzą, że nie widzą przeszkód teolo
gicznych i biblijnych
w ordynacji, ale mają
wiele wątpliwości co do praktycz
nych możliwości jej wprowadzenia
w Kościele.
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ordynacja jest możliwa, można po
dejmować zagadnienia jej praktycz
nego wprowadzenia w życie.

Przykładowe problemy
i ich rozwiązania
Kolejnym mitem jest twierdzenie,
że dopiero po wprowadzeniu szcze
gółowych zmian w przepisach ko
ścielnych można głosować nad głów
nym wnioskiem o zmianę Zasadni
czego Prawa Wewnętrznego. To tak,
jakby przed uchwaleniem przez sejm

cioła jest suwerenem decydującym
o tym, jakie przyjąć regulacje. Może
się więc okazać, że wskaże na inne,
lepsze możliwości.

Małżeństwa duchownych
Pierwszą grupą zagadnień są
kwestie związane z małżeństwami
praktykantów i duchownych. Zgod
nie z obowiązującym prawem koś
cielnym studenci i absolwenci teologii, którzy chcą służyć w Kościele jako duchowni, zobowiązani są
do otrzymania zgo
dy biskupa Kościoła
na zawarcie związ
ku małżeńskiego.
O taką zgodę wystę
pują również wszy
scy duchowni.
W sytuacji, gdy
oboje narzeczeni będą rozpoczynać
praktykę kandydacką, jednym z roz
wiązań – co do zasady – byłoby udzie
lenie zgody na ślub po zakończeniu
praktyk. Okres praktyk kandydackich
to istotny element procesu rozpozna
wania powołania kandydatów i ich
indywidualnych predyspozycji do
służby w Kościele. Takie praktyki kan
dydat czasem odbywa w kilku róż
nych parafiach. Standardem jednak
jest, że w jednej parafii służy jeden
praktykant. Dla tego etapu służby w
Kościele takie rozwiązanie wydaje
się uzasadnione.
Istnieje kilka możliwych sytuacji dotyczących małżeństw duchow
nych:
 gdy jedna osoba jest duchownym,
a druga rozpoczyna praktykę,
możliwe byłoby wydanie zgody
na ślub po zakończeniu praktyki
przez nieduchownego. Taka prak
tyka kandydacka z założenia po
winna odbywać się w innej parafii
niż ta, w której służy duchowny.
 kiedy jedno z narzeczonych jest
proboszczem, a drugie wikariu
szem, ślub byłby możliwy w cza

Jeżeli Synod Kościoła poprze
zgłoszony wniosek, będzie odpowiednio
długi czas na przyjęcie zmian
w Pragmatyce Służbowej i regulaminach.

W jaki sposób głosić
Ewangelię?
Zasada Ecclesia semper reformanda mówi o tym, że Kościół jest ciągle
w drodze. Towarzyszy człowiekowi
w jego zmaganiach z rzeczywisto
ścią, ale również podąża za rozwojem
społeczeństwa. Oznacza to koniecz
ność podejmowania ciągłego wysiłku
w odnajdywaniu odpowiedzi na py
tanie: W jaki sposób głosić Ewangelię oraz towarzyszyć duszpastersko
współczesnemu człowiekowi?
Treść Ewangelii pozostaje nie
zmienna, zmieniają się jednak kon
teksty jej głoszenia. W związku z tym
pojawia się pytanie o zgodność pro
ponowanych rozwiązań ze Słowem
Bożym. W wypadku pytania o ordy
nację kobiet podstawowym zagad-
nieniem jest to, czy z teologicznego
punktu widzenia jest ona możliwa.
Pytania o rozwiązania organizacyjne
są pochodną odpowiedzi na to pierw
sze. Tylko przyjmując, że biblijnie

ustawy wprowadzano do niej rozpo
rządzenie wykonawcze. Jeżeli Synod
Kościoła poprze zgłoszony wniosek,
będzie odpowiednio długi czas na
przyjęcie zmian w Pragmatyce Służ
bowej i regulaminach.
Rozumiem jednak tych, którzy
przed podjęciem decyzji o ordynacji
chcą poznać proponowane rozwiąza
nia. Dlatego jesienią przedstawiłem
synodowi symulację możliwych pro
blemów oraz do każdego z nich dołą
czyłem około 3-4 możliwe rozwiąza
nia, prosząc, aby synodałowie w ko
misjach wskazali na najlepsze z nich
lub zaproponowali swoje. Mam na
dzieję, że na wiosennej sesji komisje
przedstawią wyniki swoich prac. Cho
dzi o to, aby uchwalając możliwość
ordynacji kobiet na księży, mieć też
wskazania kierunkowe, w jaki sposób
zmieniać pozostałe przepisy, które –
przyjmując analogię do sejmu – będą
przepisami wykonawczymi.
Przedstawię teraz kilka propozy
cji, które podzieliłem na grupy, a któ
re moim zdaniem powinny zostać
wprowadzone. Chciałbym jednak być
dobrze zrozumiany. To Synod Koś
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sie trwania wikariatu, ale z założe
niem, że wikariat lub jego część
odbędzie się pod kierunkiem inne
go duchownego.
 gdy oboje narzeczeni są w trakcie
wikariatu, co do zasady powinni
pracować w różnych parafiach lub
w jednej parafii, ale z klarownym
rozdziałem ról i zadań.
W powyższych sytuacjach jest is
totne, aby wspólna służba małżeństw
duchownych, tak jak to jest obecnie
w przypadku małżeństw diakonów
i księży, charakteryzowała się jasnym
ustaleniem zależności służbowych.
W każdym z powyższych przypad
ków możliwe byłoby także rozwią
zanie, w którym prawo kościelne
pozwala na podejmowanie decyzji
indywidualnych przez biskupa Koś
cioła lub konsystorz.

Macierzyństwo
Drugą grupę tworzą zagadnienia związane z macierzyń
stwem. W sytuacji wzięcia urlo
pu macierzyńskiego przez prak
tykantkę, czas praktyki powinien
zostać zakończony. Nadal była
by jednak możliwość ponowne
go jej rozpoczęcia w późniejszym ter
minie, z zaznaczeniem, że miejsce
praktyki mogłoby ulec zmianie.
W czasie, gdy wikariusz kobieta
jest na urlopie macierzyńskim, okres
ten nie byłby liczony do stażu wika
riackiego. W czasie urlopów macie
rzyńskich duchowni, zarówno dia
koni, jak i księża, mogliby korzystać z mieszkań służbowych na do
tychczasowych warunkach. Istniałaby
również możliwość skrócenia urlopu
macierzyńskiego.
Urlop wychowawczy byłby udzie
lany na zasadach urlopu specjalnego
przez biskupa Kościoła. Otrzymanie
takiego urlopu wiązałoby się z prze
rwaniem służby – bez gwarancji kon
tynuowania jej w tej samej parafii.
Wiązałoby się to również z koniecz
nością opuszczenia służbowego miesz
kania lub zajmowania go odtąd na
podstawie umowy najmu.

Ubezpieczenia społeczne
Trzecia grupa zagadnień dotyczy
ubezpieczeń społecznych i świadczeń

w okresie urlopu macierzyńskiego.
Ponieważ duchowni w Polsce są ob
jęci przez ZUS ubezpieczeniami spo
łecznymi od kwoty równej płacy mi
nimalnej, Kościół wypłaca dodatko
we zasiłki emerytalne ze specjalnego
funduszu zwanego Funduszem Socjal
nym. Fundusz ten wspomaga również
na przykład dzieci po zmarłych du
chownych.
Proponuję, aby duchowny otrzymy
wał świadczenia z ZUS-u w wyso
kości kwoty, od jakiej jest ubezpie
czony oraz wyrównanie z Funduszu
Socjalnego. Na potrzeby Synodu Koś
cioła została przygotowana symulacja
potencjalnych kosztów dopłat z Fun
duszu Socjalnego dla osób korzysta
jących z urlopów macierzyńskich.
Przykładowo, zasiłek macierzyń
ski z ZUS-u wynosi 1250 zł. Gdy da

Gdy dziś decydujemy
o ordynacji kobiet,
warto pomyśleć o Kościele
za dwanaście,
piętnaście lat.
na osoba otrzymuje z parafii przy
chód wysokości 2000 zł miesięcznie, dopłata do zasiłku macierzyń
skiego z Funduszu Socjalnego wynosiłaby 750 zł. Powyższy przykład
opiera się na wyliczeniach uśrednio
nych i wskazuje, że koszty dodatko
wych zasiłków macierzyńskich dla
budżetu Funduszu Socjalnego byłyby
do przyjęcia.

Zastępstwo na czas urlopów
i staż pracy
Czwarte zagadnienie dotyczy
kwestii zastępstw podczas urlopu
macierzyńskiego i wychowawczego.
Sposoby organizowania opieki dusz
pasterskiej w zastępstwie za duchow
nego, który przebywa na urlopie ma
cierzyńskim będą różne, w zależności
od parafii, w której służy. Jeżeli mamy
do czynienia z parafią, w której pracu
je więcej duchownych, jest możliwe
zastępstwo w ramach parafii. W innych
wypadkach zastępstwa są organizo
wane przez biskupa Kościoła w poro
zumieniu z konsystorzem i biskupem

diecezjalnym. W wypadku, gdy na
urlop macierzyński udaje się pro
boszcz lub proboszcz administrator,
jeżeli w parafii nie ma proboszcza po
mocniczego, konsystorz mianowałby
proboszcza administratora.
W związku z ewentualną ordyna
cją kobiet rodzą się też inne pytania,
na które warto sobie wcześniej odpo
wiedzieć. Przykładowymi mogą być
pytania o liczenie stażu służby w kon
tekście kadencyjności urzędów.
Moim zdaniem, okres urlopu ma
cierzyńskiego powinien być wliczany
w staż służby. Oznacza to, że czas prze
bywania na urlopie macierzyńskim
jest wliczany w czas kadencji probosz
cza. Duchownemu z zasady nie przy
sługiwałby urlop wychowawczy. Gdy
jednak jakiś duchowny chciałby taki
urlop wziąć, łączyłoby się to z ko
niecznością otrzymania urlo
pu specjalnego, którego udzie
la biskup Kościoła. W takim
wypadku bieg stażu służby
byłby wstrzymany, a duchow
ny traciłby gwarancję powrotu na dotychczasowe miejsce.
Dotyczyłoby to także wybra
nego proboszcza. Wiązałoby
się to również z koniecznością opusz
czenia mieszkania służbowego lub
jego najmem. Wzięcie urlopu spe
cjalnego oznaczałoby również utratę mandatów w gremiach pochodzących z wyboru: w synodzie czy
w konsystorzu. Biskup Kościoła lub
konsystorz mógłby też odstąpić od
tych zasad i ustalać te kwestie indy
widualnie.
Chciałbym też przedstawić kilka
faktów, które pozwolą na lepsze zro
zumienie zagadnień związanych
z ewentualną ordynacją kobiet na
księży. Czasami wnosi się, jako dużą
przeszkodę, temat małżeństw du
chownych. Trzeba tutaj pamiętać, że
obecnie takie sytuacje mają miejsce
i nie są wcale rzadkie. W kilku parafiach służą małżeństwa duchow
nych i uzupełniają się doskonale w tej
służbie. W mojej sześcioletniej po
słudze biskupa, a także wcześniej, nie
spotkałem się z przypadkiem proble
mów związanych z małżeństwami,
gdzie oboje małżonkowie są duchow
nymi.
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Skład personalny za 15 lat

starczyłoby przygotować warunki
zatrudniania i rozpocząć nabór. Jest
wieleuczelni,którekształcąwtych
kierunkach. Jeżeli potrzebujemy
ewangelickiego duchownego, to nie
znajdziemy go na rynku pracy.Od
rozpoczęcia studiów do uzyskania
uprawnieńumożliwiającychzgłosze
nie się na wakans mija minimum
12lat.Pięćlatstudiów,dwalataod
rozpoczęcia praktyki do ordynacji i
pięćlatwikariatu,toczas,wktórym
duchowny uzyskuje uprawnienia do
zgłaszaniasięnawakującestanowi
sko proboszcza. Stwierdzić jednak
trzeba, że wtedy taka osoba nie ma
jeszcze zbyt wielkiego doświadcze
niapotrzebnegodoprowadzeniadu
żejparafii.
Gdydziśdecydujemyoordynacji
kobiet,wartopomyślećoKościeleza
dwanaście, piętnaście lat. Wszyscy,
którymdobroKościołależynasercu,
głośnomusząmówić,żedziśpotrze
bujemywielupowołań.
Przyjmując, że na emeryturę bę
dziemy przechodzili w 65. roku ży
cia, łatwo obliczyć, ilu będziemy
potrzebowali nowych duchownych
za kilka lat. Musimy mieć świado
mość, że w ciągu najbliższych 10 lat
przejdzie na emeryturę 27 księży,
ale w kolejnych pięciu latach aż
25 duchownych. W sumie, w najbliższych 18 latach na emeryturę
przejdzie aż 67 księży!
Gdyby na emeryturę przechodzo
no w 67. roku życia, zyskalibyśmy
dodatkowedwalatanaprzygotowa
nie się do zmian. Dla porównania
podam,żewlatachod1997do2015,
czyli w porówny
waln ym okr esie
minionych 18 lat,
w stan spoczynku
przeszło29księży.
poleca
Jak pisałem, już
teraz powinniśmy
kształcić tych du
chownych, którzy
Zapraszamy
zastąpią odchodzą
do księgarni :
cepokolenie.Obec
43-300 Bielsko-Biała
nie na wszystkich
pl. ks. M. Lutra 3
latach teologię stu
tel. 33 815 04 31
diuje 19 mężczyzn
e-mail: ksiegarnia@augustana.pl
i 3 kobiety. Myślę,
www.ksiegarnia.augustana.pl
że dla większości

Gdy mowa o możliwej ordynacji
kobiet, czasami powstaje przekona
nie,żeotownajbliższymczasiezale
jenasfalakobietksięży.Rzeczywi
stośćwyglądainaczej.Prawowystą
pienia o dopuszczenie do ordynacji
bezodbywaniapraktykotrzymałyby
paniediakon(panowiediakoniitakie
prawomającałyczas).Obecniemamy
12pańdiakon,ztego4wprzedziale
wiekowympomiędzy35a50lat.By
cie diakonem nie oznacza automa
tycznegodopuszczeniadoordynacji
na księdza – w każdym przypadku
uchwałępodejmujekonsystorz.Może
tooznaczać,żezpewnychpowodów
nieprzychylisięondownioskuoor
dynację.
Obecnie dwie panie odbywają
praktykę kandydacką, a na wydzia
le teologii ewangelickiej studiują
trzy kobiety, z tego dwie na piątym
roku, jedna na pierwszym. Szacuje
się, że w wypadku uchwalenia mo
żliwości ordynacji kobiet na księży,
w roku 2018 może wpłynąć oko
ło siedmiu podań o ordynację, przy
czymtrzebazaznaczyć,żezdecydo
wana większość potencjalnych kan
dydatek pracuje już w konkretnych
parafiach.
Jeszcze innym mitem jest twier
dzenie,żemamydosyćduchownych
i nie potrzebujemy dodatkowych.
Prawdąjest,żeobecniemamyopty
malnyskładpersonalny,alenieozna
czato,żeniepotrzebujemynowych
powołań,wręczprzeciwnie.
Gdybyśmy poszukiwali lekarza,
prawnikaczyekonomisty,wtedywy
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jest oczywiste, że nie wszyscy stu
denci będą się ubiegać o ordynację.
Należy w tym miejscu nadmienić,
że pięć kobiet, absolwentek ChAT,
zostało ordynowanych za granicą
ipracujewinnychKościołachewan
gelickich.

Teologiczna weryfikacja
przekonań
Przyznam,żegdyrozpoczynałem
dyskusjęoordynacjikobietnaksię
ży, robiłem to ze względu na głosy
różnychpoważnychśrodowiskewan
gelickich,którewskazywałynataką
konieczność. Sam też zauważyłem
takąpotrzebę.Wtrakciedyskusjista
rałemsięusłyszećargumentyzarów
nozwolenników,jakiprzeciwników.
Jeszcze raz dokonałem weryfikacji
moichprzekonańorazodpowiedzia
łem sobie na pytanie, czy z punktu
teologii ewangelickiej jest możliwa
ordynacjakobietnaksięży.
Dla mnie osobiście stanowisko
teologicznewtejkwestiijestdecydu
jące.Jeżelizpunktuwidzeniateolo
giiniemaprzeszkód,towszystkiein
netrudnościmożnausunąć.Następ
nie, przeprowadzając różne analizy
odkryłem,żeordynacjanietylkojest
możliwa,alejestkonieczna,jeślinie
chcemyzakilka,kilkanaścielatzna
leźćsięwpodobnejsytuacji,jakKo
ściół po drugiej wojnie światowej,
wktórymzabrakłoduchownych.Na
tomiastbardzowyraźniechcępodkre
ślić,żegdybyzpunktuwidzeniateo
logiiewangelickiejordynacjanieby
łamożliwa,tonawetprzewidywany
brak duchownych nie byłby argu
mentem za wprowadzaniem ordyna
cjikobietnaksięży.
Zauważam wzrost natężenia dys
kusjinadordynacją.Jesttozrozumia
łe,bozbliżasięterminobradsynodu.
Bardzosięcieszę,żeróżneśrodowi
skazaczynająwypowiadaćswojepo
glądy.
Czynadszedłodpowiedniczasna
wprowadzanie ordynacji kobiet na
księżywKościeleEwangelicko–Au
gsburskim w Polsce? Na to pytanie
będę chciał odpowiedzieć w kolej
nymartykule.Życzęgłębokichprze
myśleńwczasiepasyjnym.
bpJerzySamiec

