
Dzień dobry 

 

Temat: Hierarchiczny ustrój kościoła 

 

Zacznijmy od kilku definicji, które pomogą wam zrozumieć temat 

 

Hierarchia — struktura danej społeczności oparta na uszeregowaniu stanowisk według  

                        kategorii ważności. 

 

Sukcesja apostolska — przekazanie posłannictwa apostołów 

Prymat – pierwszeństwo  

Prezbiter – ksiądz  

Stolica Apostolska (dawniej nazywana Stolicą Świętą) — siedziba papieży; urząd papieża  

                              wraz z instancjami wykonawczymi tworzącymi Kurię Rzymską 

Diakon — mężczyzna, który przyjął święcenia diakonatu. Diakoni wspierają księży w  

                 zakresie wybranych posług (m. in. głoszą słowo Boże, udzielają chrztu, rozdają  

                 Komunię Świętą, błogosławią związki małżeńskie i przewodniczą obrzędom  

                  pogrzebowym) oraz służą całej wspólnocie kościoła. Diakonio nie odprawiają   

                   Mszy Świętej i nie mogą spowiadać 

 

Na czele hierarchii w kościele stoi Papież (obecny papież Franciszek jest 266 pełniącym tą 

funkcję). Pierwszym papieżem był oczywiście św. Piotr, który otrzymał tą funkcję od Jezusa 

Chrystusa. Obecnie papież jest wybierany spośród  kardynałów na konklawe.   

 

 

 

 



Papież 

Najwyższym pasterzem całego Kościoła jest papież. Przysługuje mu nie tylko priorytet 

honorowy — jest on bowiem najwyższym kapłanem, nauczycielami prawodawcą. Jemu 

zostaje powierzona władza „kluczy” czyli piecza nad całym Kościołem. Nosi tytuł: 

sługa sług Bożych. Urząd papieża jest niezbędny, jest znakiem jedności. „Papież, biskup 

Rzymu i następca Świętego Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem 

jedności Kościoła. Jest zastępcą Chrystusa, zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i pasterzem 

całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, bezpośrednią i 

powszechną władzę”; (KKK 182). 

W zarządzaniu sprawami Kościoła papieżowi pomaga Kuria Rzymska, a radą służy Synod 

Biskupów. 

     

            Posługa biskupów, prezbiterów i diakonów 

Biskup jest następcą apostołów i członkiem Kolegium Biskupów. Sprawuje Urząd 

Nauczycielski Kościoła w łączności z papieżem. Jest odpowiedzialny za powierzony mu 

Kościół partykularny (czyli lokalny, a więc diecezję lub archidiecezję)i współodpowiedzialny 

za cały Kościół. Prezbiterzy oraz diakoni są współpracownikami biskupa. „Biskupi przy 

pomocy prezbiterów, swoich współpracowników, i diakonów pełnią misję autentycznego 

nauczania wiary, sprawowania kultu Bożego, przede wszystkim Eucharystii, i rządzenia 

swoimi Kościołami jako prawdziwi pasterze”. (KKK939)                  

 

Każdy chrześcijanin należy do jakiejś diecezji i parafii 

Wszyscy tworzymy wspólnotę Kościoła i to od nas i od naszego zaangażowania zależy, jak ta 

wspólnota funkcjonuje. Powinniśmy być świadomi swojej przynależności do określonej 

parafii, czynnie uczestniczyć w jej życiu i znać pracujących w niej księży Podczas świąt 

naszej parafii zaszczyca nas swą obecnością ksiądz dziekan lub biskup, któremu dana parafia 

podlega. To uświadamia nam przynależność do określonego dekanatu oraz do diecezji. 

Ponieważ wspólnota Kościoła obejmuje swym zasięgiem duże terytorium, ze względów 

organizacyjnych została podzielona na mniejsze jednostki administracyjne. 



 

Notatka do zeszytu: 

Napisz co to jest hierarchia  i przerysuj poniższy schemat przedstawiający hierarchię w 

Kościele 

PAPIEŻ 

 

KARDYNAŁOWIE 

 

BISKUPI 

 

PREZBITERZY 

 

DIAKONI 
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