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KAPŁAŃSTWO
"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez
Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc
sakrament posługi apostolskiej" /KKK 1536/
Każdy mężczyzna po szkole średniej i maturze, jeśli czuje wewnętrzny głos powołania może
zgłosić się do seminarium duchownego, by tam poznawać i rozwijać swoje powołanie.
W wielu posługach dla wspólnoty sakrament kapłaństwa ma szczególne znaczenie. W
Dziejach Apostolskich czytamy, że pewnego dnia wspólnota wierzących wybrała siedmiu
mężów „dobrej sławy, pełnych ducha i mądrości” jako diakonów wspólnoty, mających za
zadanie wspomaganie Apostołów w ich pracy. „Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się
włożyli na nich ręce” (Dz 6, 6). Również z Listów do Tymoteusza dowiadujemy się (1 Tm 4, 14 i
2 Tm 1, 6), że powierzanie urzędu w Kościele odbywało się przez wkładanie rąk. W ten sam
sposób odbywa się to także obecnie. Mężczyznom, którzy czują się powołani do służby
wspólnocie, zlecają tę misję biskupi - następcy Apostołów - przez modlitwę i włożenie rąk. Tym
samym udzielają im sakramentu kapłaństwa, święceń kapłańskich. Jeśli ktoś otrzyma od
Kościoła urząd kapłański, sprawuje go nie dla siebie, lecz dla Kościoła. Służba Kościołowi ma
oczywiście wpływ także na życie tego, kto ją pełni. Odznacza się ono stałą gotowością służenia
Kościołowi i ludziom.

W uroczystości święceń uczestniczą w miarę możliwości także inni kapłani. Również oni kładą
ręce na nowo wyświęconych kapłanów. Tym symbolicznym gestem zaświadczają swą
przynależność do urzędu kapłańskiego. Wspólnie z wyświęcającym biskupem sprawują ofiarę
mszy św., na znak tego, że wyświęceni są w swej posłudze przedstawicielami biskupa,
działają z jego polecenia i przed nimi są odpowiedzialni. Ze swej strony biskup troszczy się o
nich. W ten sposób uczestniczą oni w zadaniach i władzy biskupa.
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Biskup, współpracujący z kapłanami i diakonami w swojej diecezji, otrzymuje święcenia i
władzę biskupią poprzez modlitwę i włożenie rąk przez innych biskupów. Wspólnota biskupów
w jedności z biskupem Rzymu jest nieprzerwaną kontynuacją Kolegium Apostolskiego w
nauczaniu i pasterskim rządzeniu Kościołem. Tak więc sakrament kapłaństwa otrzymują ci,
którzy mają służyć Kościołowi jako biskupi, kapłani i diakoni.

Biskup jest członkiem Kolegium biskupiego i następcą Apostołów. Kieruje on diecezją. Ponosi
odpowiedzialność za głoszenie słowa Bożego, oddawanie czci Bogu i za posługę braterską w
swojej diecezji i w całym Kościele. Poza tym bierzmuje, udziela święceń diakonom, kapłanom i
innym biskupom, poświęca kościoły.

Kapłani kierują w imieniu biskupa parafiami jego diecezji, spełniają powierzone im przez niego
zadania, głoszą słowo Boże i nauczają. Posiadają władzę sprawowania Eucharystii, udzielania
sakramentów pokuty i namaszczenia chorych. Do ich pełnomocnictw należy ponadto uroczyste
udzielanie chrztu i asystowanie przy zawieraniu małżeństwa (oba wyżej wymienione
uprawnienia posiada również diakon). Ważnym zadaniem kapłanów jest również troska o
potrzebujących i zabieganie o jedność parafii.

Diakoni służą wiernym podczas nabożeństw, uczestniczą w głoszeniu słowa Bożego i w
nauczaniu, a także troszczą się o biednych i chorych. W parafiach, gdzie nie ma kapłanów,
diakon przewodniczy liturgii słowa i udziela Komunii świętej.

Św. Paweł powiada o urzędzie kapłana:
Nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami
radości waszej;
wiarą bowiem stoicie (2 Kor 1, 24).
Przygotowanie
Studia teologiczno filozoficzne trwają 6 lat. Odbywają sie w seminarium duchownym, które jest
instytucją zamkniętą. Po 5 latach studiów alumni przyjmyją święcenia diakonatu, a po szóstym
roku święcenia kapłańskie.
Adres: Nowe Opole ul. Seminaryjna 26, 08-110 Siedlce 2,
skr. pocz. 100
Telefony:(025) 631-57-61, 631-57-62
Rektorat: (025) 631-57-19
Fax: (025) 631-57-19
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