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DUSZPASTERSTWO (ISTOTA I HISTORYCZNY ROZWÓJ) 

 
Definicja: 

„Działalność całego Kościoła lub strategia Kościoła, który na podstawie naukowo 

wypracowanych modeli teologicznych, imperatywów i programów działania 

rozwija inicjatywy zmierzające do zaktualizowania zbawczego działania Chrystusa 

w jednostkach i wspólnotach ludzkich” (ks. W. Piwowarski) 

 

„Zorganizowana działalność zbawcza Kościoła urzeczywistniająca w służbie 

człowieka zbawcze dzieło Chrystusa przez głoszenie słowa Bożego, liturgię, 

posługę pasterską i świadectwo życia chrześcijańskiego  

(Ks. R. Kamiński) 

 

DOBRY PASTERZ 

 

Psalm 23 

 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 

orzeźwia moją duszę. 

 

Księga Ezechiela 34, 11-16 

 

Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o 

nie pieczę. 

Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród 

rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze 

wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 

Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z 

powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we 

wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. 

Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. 

Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą 

na górach izraelskich. 

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia 

Pana Boga. 

Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą 

umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. 

 

Ewangelia św. Jana 10, 11. 14-16  
 

[Jezus powiedział] Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 

owce. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 

podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 

Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą 

słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 
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DUSZPASTERSTWO 

 

 Postawa Chrystusa wobec uczniów 

 

 Rola Kapłanów (biskupów, prezbiterów, diakonów) w Kościele 

  ich specyficzne funkcje  

   kierowanie 

   głoszenie słowa 

   szafowanie sakramentów 

 

 Podmiot duszpasterstwa 

  osoby 

  CHRYSTUS (najwyższy i jedyny pasterz) 

  hierarchia (papież, biskupi, kapłani, diakoni) 

  świeccy 

  zakonnicy 

 

  instytucje 

  Stolica Apostolska 

  Konferencja Episkopatu   

  Kuria biskupia 

  itp. 

   

  grupy 

  stowarzyszenia 

  ruchy odnowy 

  grupy duszpasterskie 

  zespoły nieformalne  

   itp. 

 

 CAŁY KOŚCIÓŁ (GŁOWA I CZŁONKI)  

PODMIOTEM DUSZPASTERSTWA 

podmiot zróżnicowany 

 

Lektura: 

R. Kamiński, W. Przygoda, Duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, TN 

KUL, Lublin 2006, s. 201-209. 

E. Niparko, Duszpasterstwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, s. 391-393 (tu 

zwłaszcza historia duszpasterstwa). 


