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Z dekretu Soboru Watykańskiego II
o posłudze i życiu kapłanów

Presbyterorum ordinis

Rozdział II
Posługa prezbiterów

I. Obowiązki prezbiterów
4. Lud Boży jednoczy się przez słowo Boga żywego, wymagane z całą słusznością z ust kapłanów.
Ponieważ zaś nikt nie może być zbawionym, jeśli by wpierw nie uwierzył, prezbiterzy, jako
współpracownicy biskupów, mają przede wszystkim obowiązek opowiadania wszystkim Ewangelii
Bożej, aby wypełniając nakaz Pana: "Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu"
(Mk 16, 15), tworzyli i pomnażali Lud Boży. Przez zbawcze bowiem słowo rodzi się wiara w sercach
niewierzących, a w sercach wierzących rozwija; dzięki niej powstaje i wzrasta wspólnota wiernych,
według słów Apostoła: "Wiara ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe" (Rz 10, 17).
Prezbiterzy są więc dłużnikami wszystkich, aby się dzielić z nimi prawdą Ewangelii, którą się cieszą w
Panu. Czy zatem żyjąc wzorowo między ludźmi przywodzą ich do oddawania chwały Bogu, czy też
otwarcie nauczając głoszą niewierzącym tajemnicę Chrystusa, czy też przekazują katechezę
chrześcijańską lub wyjaśniają tajemnicę Kościoła, czy starają się badać problemy swojej epoki w
świetle Chrystusowym, zawsze mają uczyć nie swojej mądrości, lecz Słowa Bożego, usilnie zachęcając
wszystkich do nawrócenia i świętości. By zaś przepowiadanie kapłańskie, w tak trudnych często
okolicznościach dzisiejszego świata, właściwiej poruszyło umysły słuchaczy, winno ono wyjaśnić Słowo
Boże nie w sposób tylko ogólny i abstrakcyjny, lecz dostosować odwieczną prawdę Ewangelii do
konkretnych warunków życia.
Tak więc posługa słowa jest wykonywana różnorako według różnych potrzeb słuchaczy i charyzmatów
kaznodziei. W krajach lub grupach niechrześcijańskich ludzie są doprowadzani do wiary i sakramentów
zbawienia przez głoszenie Ewangelii, w samej zaś społeczności chrześcijan, w szczególny sposób dla
tych, którzy jak się wydaje nie dość rozumieją lub nie wierzą w to, co praktykują, głoszenie słowa
wymagane jest do samej posługi sakramentów, ponieważ są to sakramenty wiary, która rodzi się ze
słowa i nim się karmi. W szczególności odnosi się to do liturgii słowa w odprawianiu Mszy świętej,
jednoczącej w sobie ściśle obwieszczanie śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, odpowiedź
słuchającego ludu i samą ofiarę, przez którą Chrystus utwierdził Nowe Przymierze w Krwi swojej, a w
której to ofierze uczestniczą wierni modlitwą i przyjmowaniem Sakramentów.
5. Bóg, który sam jest Świętym i Uświęcicielem, chciał przybrać sobie ludzi, którzy by jako
sprzymierzeńcy i pomocnicy służyli pokornie dziełu uświęcania. Stąd prezbiterów konsekruje Bóg przez
posługę biskupa, by stawszy się w specjalny sposób uczestnikami kapłaństwa Chrystusowego, w
sprawowaniu świętych czynności działali jako słudzy Tego, który w liturgii wykonuje stale dla nas swój
urząd kapłański przez swego Ducha. Oni to przez chrzest wprowadzają ludzi w Lud Boży; przez
sakrament pokuty jednają grzeszników z Bogiem i Kościołem; przez olej chorych krzepią cierpiących;
przede wszystkim zaś przez odprawianie Mszy sakramentalnie składają ofiarę Chrystusa. W spełnianiu
zaś wszystkich sakramentów, jak to już w czasach pierwotnego Kościoła zaświadczył św. Ignacy
męczennik, prezbiterzy pod niejednym względem powiązani są hierarchicznie z biskupem i tak czynią
go w jakiś sposób obecnym w poszczególnych wspólnotach wiernych.
Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą
Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro
Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez Ciało swoje ożywione i
ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do
ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych. Dlatego
Eucharystia przedstawia się jako źródło i szczyt całej ewangelizacji, tak że katechumenów wprowadza
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się stopniowo do uczestnictwa w Eucharystii, a wierni naznaczeni już znakiem chrztu świętego i
bierzmowania, włączają się całkowicie w Ciało Chrystusowe przez przyjęcie Eucharystii.
Uczta eucharystyczna stanowi zatem ośrodek zgromadzenia wiernych, któremu przewodniczy
prezbiter. Prezbiterzy zatem nauczają wiernych składać Bogu Ojcu w ofierze Mszy boską żertwę i z nią
ofiarowywać swe życie. W duchu Chrystusa Pasterza nauczają ich, by z sercem skruszonym poddawali
swe grzechy Kościołowi w sakramencie pokuty, tak aby z dnia na dzień coraz bardziej nawracali się do
Boga pamiętając na Jego słowa: "Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo niebieskie" (Mt
4, 17). Uczą ich również tak uczestniczyć w sprawowaniu świętej liturgii, aby w niej także doszli do
szczerej modlitwy: doprowadzają ich do praktykowania przez całe życie coraz to doskonalszego ducha
modlitwy według łaski i potrzeb każdego i pociągają wszystkich do wykonywania obowiązków
własnego stanu, doskonalszych zaś do praktykowania rad ewangelicznych w sposób dostosowany do
każdego. Pouczają także wiernych, by mogli przez hymny i pieśni duchowe śpiewać w sercach swoich
Panu, zawsze dzięki czyniąc za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwałę
i dziękczynienie, które składają sprawując Eucharystię, prezbiterzy rozciągają na różne
godziny dnia, odmawiając brewiarz, w którym to właśnie w imieniu Kościoła modlą się do
Boga za cały powierzony sobie lud, a nawet za cały świat.
Dom modlitwy, gdzie sprawuje się i przechowuje Najświętszą Eucharystię oraz gdzie gromadzą się
wierni i gdzie czci się obecność Syna Bożego Zbawiciela naszego, złożonego za nas na ołtarzu
ofiarnym jako pomoc i pociechę wiernych, winien być schludny, sposobny do modlitwy i świętych
uroczystości. W nim zaprasza się pasterzy i wiernych, by wdzięcznym sercem odpowiadali na dar
Tego, który przez swe człowieczeństwo bezustannie wlewa życie Boże w członki swego Ciała. Niechaj
prezbiterzy dbają o należyte pielęgnowanie wiedzy i umiejętności liturgicznej, aby przez posługę
liturgiczną, powierzone im wspólnoty chrześcijańskie z dnia na dzień coraz lepiej chwaliły Boga, Ojca i
Syna, i Ducha Świętego.
To wszystko, co zostało wyrażone w tym dekrecie, także w szczegółach zyskało uznanie Ojców
świętego Soboru. A My, na mocy władzy apostolskiej udzielonej Nam przez Chrystusa, razem z
czcigodnymi Ojcami w Duchu Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy i ustalamy oraz nakazujemy
ogłosić te postanowienia Soboru na chwałę Bożą.
W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 7 grudnia roku 1965
Ja, PAWEŁ, Biskup Kościoła Katolickiego
(Następują podpisy Ojców)
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