
Uczestnik
Ewangelicko-Luterański Kościół 

Bawarii

Ślaski Kościół Ewangelicki 
Augsburskiego Wyznania w 

Republice Czeskiej.

Estoński Kościół Ewangelicko-
Luterański

Ewangelicko-Luterański Kościół 
Północnych Niemiec

Ewangelicko-Luterański Saksoński 
Kościół Krajowy

Kościół Ewangelicki Wyznania 
Augsburskiego na Słowacji

Kościół Ewangelicko-Luterański w 
Finlandii

Kościół Luterański w Wielkiej Brytanii Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau
Kościół Ewangelicko-Augsburski w 

Austrii
Kościół Ewangelicki Nadrenii

Kościół Ewangelicko-Luterański na 
Węgrzech

Kościół Ewangelicki Berlina, 
Brandenburgii oraz Górnych Łużyc

Kościół Luterański Ameryki Kościół Szwecji

Jeśli chodzi o prawo pracy, jaki status 
mają kobiety w Twoim Kościele? Równe prawa Równe prawa Równe prawa Równe prawa Równe prawa Równe prawa Równe prawa Równe prawa Równe prawa (od 1971) Równe prawa Równe prawa (od 1975)

Równe prawa (Prawo Kościelne 
I/1997 §12)

Równe prawa Równe prawa Równe prawa

Jakiego rodzaju stanowisko mogą objąć?
może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko

może objąć każde stanowisko (jeśli 
ma wymagane kwalifikacje)

może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko
Aktualnie w Austrii pracują dwie 
superintendentki oraz dwie OKR

może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko może objąć każde stanowisko może zająć każde stanowisko

Od kiedy możliwa jest ordynacja kobiet?
1975 / / / 1982 1951 1986 1988 1930 1965 Brak danych.

1995 (ostateczna zmiana prawa 
kościelnego)

1974 (status równości w ordynacji) 1968 1958

W którym roku ordynowano pierwsze 
kobiety w Waszym Kościele? 1975 1953 1967 / 1982 / 1988 1988 1950 (pierwszy specjalny status) 1966 1963 Brak danych. 1974  1970 1961

Teologiczne argumenty dotyczące 
ordynacji kobiet (za i przeciw): Ten punkt 
tyczy się teologicznego aspektu 
przedmiotu. Celem jest przegląd 
aktualnych stanowisk.
O ile są jeszcze dostępne, czy moglibyśmy 
uzyskać kopie oficjalnych dokumentów, 
raportów i procedur dotyczących 
ordynacji kobiet?

/ / / / /

Prace badawcze prowadzone przez 
Dr Eero Huovinen (dyskusja nt. 

ordynacji kobiet 1968-78), 
dodatkowo dwa seminaria na 

uniwersytecie

/ „Prawo dla wikariuszek” z roku 1958. / / / / Fred Schiotz, TALC 4/2/3 b3 f9 /

Argumenty za ordynacją kobiet. Proszę 
podać krótki zarys jednego lub dwóch 
argumentów, które okazały się 
znamienne dla debaty w twoim Kościele.

Wywodzenie ordynacji kobiet od 
powszechnego kapłaństwa 

ochrzczonych. Wszyscy chrześcijanie 
są na mocy Chrztu św. powołani do 
głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie. 

Zwolennicy ordynacji kobiet 
odwołują się ponadto do Księgi Joela 
3 i 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, 

gdzie opisane jest wspólnota z 
czasów ostatecznych. 

W oficjalnych dokumentach nie 
zaprezentowano żadnej 

argumentacji za ordynacją kobiet.

W czasie II Wojny Światowej Kościół 
utracił 2/3 duchownych. 

/

Panie nie powinny być 
dyskryminowane ze względu na 
płeć. Jedynym wyznacznikiem 

dopuszczenia do służby winny być 
kompetencje, które zostały 

potwierdzone w czasie wojny, gdy to 
właśnie kobiety opiekowały się 

parafiami. Podkreślono zmianę jaka 
zaszła wraz z przyjściem Chrystusa. 
Gal. 3,26-29. Różnice już nie grają 
żadnej roli. Chrześcijanie powołani 

są do służby. Nie płeć a Duch Święty 
decyduje kto się nada do pracy na 

niwie Pańskiej.

/

Duchowny jest wprowadzany przez 
Boga (CA V). Finowie nie znajdują 
biblijnych argumentów przeciw 

ordynacji kobiet.

Nie podano.

Kobiety pastorzy mogą zmienić 
antropologię chrześcijańską w 

sposób pozytywny:  "Dla wielu ludzi 
ordynowane osoby są 

odzwierciedleniem Boga. Stąd też 
zmienia się dzięki kobietom - 

prezbiterom postrzeganie samego 
Boga”. Z drugiej strony nie ma 

dowodów na to, że kobiety inaczej 
wykonują posługę niż mężczyźni. 

Widoczny wyraz profilu 
ewangelicznego i społecznego buntu 
lat powojennych: Równość dla płci!

Podważano  wiarygodność 1 Kor. 14, 
34 - 35 jako mających uchodzić za 

późniejszy dodatek do Pisma 
Świętego. Podkreślano także, że w 

pokrewnym społeczeństwie 
niemieckim kobiety - duchownych 

przyjęto już wcześniej. 

Gal 3,28; Argument „za” stanowi 
istnienie kobiet biblijnych (np. Maria 
Magdalena - pierwsza osoba, która 
widziała Zmartwychwstałego - jak 
relacjonują wszyscy ewangeliści - 
moment gdy Pan wypędził z niej 

siedem demonów - Mk 16, 9); 
Argument Lutra: Wszyscy ochrzczeni 
ludzie są duchownymi (ksiądz i pani 

ksiądz). Kobieta i mężczyzna 
stworzeni na podobieństwo Boże.

Równość mężczyzn i kobiet w 
Chrystusie, powoływanie kobiet w 

Nowym Testamencie, posługa 
kobiet we wczesnym 

chrześcijaństwie.  Demokratyczna 
równość.

/

Podniesiono jako ważne, że Bóg 
kocha także kobiety. We wszystkich 

innych dziedzinach życia 
społecznego kobiety posiadały już 

prawa równe mężczyznom. 

Zgodnie z luterańskim nauczaniem 
skuteczność rozporządzeń i 

sakramentów nie zależy od płci 
osoby, która je sprawuje. 

Decydujące jest Słowo Boże, środki 
łaski i czyniący posługę. Wzorem dla 
Kościoła jest Chrzest św. Wszyscy są 

równi w Chrystusie. Argument 
biblijny za ordynacją kobiet.

Argumenty przeciw ordynacji kobiet. 
Proszę podać nam krótki zarys jednego 
lub dwóch argumentów, które okazały się 
znamienne dla debaty w twoim Kościele.

Za ważny biblijny argument 
przeciwko ordynacji kobiet uznaje 

się 1 Kor 14, 33-34, z którego 
wywodzony jest Boży porządek 
stworzenia. Kobiety i mężczyźni 

nawet przed upadkiem w grzech byli 
już inni od siebie i było to zamysłem 
Stwórcy od samego początku. Stąd 

wywodzi się różne role jakich 
podejmować mają się 

przedstawiciele obu płci. Mężczyźni 
mają pełnić rolę przywódcze (i 

wywiązywać się z nich), kobieta zaś 
podejmować się służby „matczynej” 

czyli  opieki. Gdyby zamysłem 
Bożym było aby mężczyźni mieli 

pełnić rolę kobiece to Pan 
umożliwiłbym im np. rodzenie 

dzieci. A czy to nie Bóg jest 
suwerenem, w przeciwieństwie do 

grzesznych ludzi? Bawarscy teolodzy 
odwołują się ponadto do: 1 Tym. 2 i 
Kol. 3 w temacie podporządkowania 

kobiet. Ostatnim argumentem 
przytaczanym przeciwko ordynacji 

kobiet jest nie tyle opinia innych, co 
fakt, że aż 4/5 ogółu wszystkich 

chrześcijan na ziemi nie godzi się na 

W oficjalnych dokumentach nie 
zaprezentowano żadnej 

argumentacji przeciw ordynacji 
kobiet.

Tradycyjne postrzeganie służby 
duchownego jako przeznaczonej dla 

mężczyzny a także opór przed 
konfliktem z Kościołem 

prawosławnym.

/

Podkreślano tradycyjne role kobiet 
jako: matki, żony i pomocnicy. 

Kobiety są równe mężczyznom (w 
kwestii zbawienia), ale nie takie 

same w życiu i służbie (co widać na 
pierwszy rzut oka). Ta różnica (mimo 
równości)  przekłada się na służbę w 
Kościele. Małżeństwo, gdzie mąż ma 

być tym, który nie uchyla się od 
brania odpowiedzialności uchodzi za 
wzór działania Kościoła. Ponadto: Ef 

5, 22

/ Nie podano. Nie podano.

Historyczny argument przeciwko 
ordynacji kobiet odnosi się do roli 
kobiety w społeczeństwie (w 1949 

większość społeczeństwa była 
przeciwko pełnemu zatrudnieniu 

kobiet). Podnoszono sprawę 
sprostania przez kobiety trudnym  

warunkom służby. 

Prof. Egli podkreśla, że Pismo Święte 
zna równość między płciami (ale 
tylko w kwestii zbawienia). Nie 

można jednak przyjąć, że w Piśmie 
zadania kobiet i mężczyzn są 

określone jako takie same. Taki 
porządek rzeczy wcale nie musi 
wypływać tylko z uwarunkowań 

kulturowych a może być 
następstwem Bożych decyzji. W to 
wpisuje się Judaizm - jako jedyna 

religia Bilskiego Wschodu - nie 
uznająca udziału kobiet z kulcie 

świątynnym. 

1 Kor 14,34; Podkreślano rolę i 
wizerunek kobiet w społeczeństwie. 

Kobiety mogą mieć problem w 
sprostaniu wyzwaniom stawianym 

prezbiterom.

Odmienne ukształtowanie mężczyzn 
i kobiet oraz różne talenty 

darowane z woli Bożej. W praktyce 
kobiety mogą mieć problem z 
podołaniem trudom służby w 

małych diasporalnych wiejskich 
parafiach oddalonych od dużych 

miast.

/

Odwołano się do fragmentu 1 Kor 
14,33-37 oraz do tysiąca 

dziewięciuset lat praktyki Kościoła 
(ani Zbawiciel ani żaden z apostołów 

nie powołał żadnej kobiety do 
służby prezbiteriackiej). Nie było 

wolą  Jezusa (który śmiało potrafił 
przełamywać różne dotychczas 

obowiązujące obyczaje) aby zaprosić 
na ostatnią wieczerzę jakiejkolwiek 

kobietę lub powołać ją po 
zmartwychwstaniu. 

Wszyscy apostołowie wybrani przez 
Chrystusa byli mężczyznami (nie 
wlicza się do grona apostolskiego 

kobiet niepowołanych, które chciały 
iść za Jezusem). Idąc dalej tylko 
mężczyźni winni reprezentować  

Chrystusa w Słowie i Sakramentach. 
Za bezspornie biblijny argument 

podaje się zakaz publicznego 
wypowiadania skierowany do 

kobiet.

Jaka rolę odegrały kobiety w oryginalnej 
debacie?

W zasadzie od roku 1935 kobiety 
aktywnie angażowały się w debatę 
dotyczącą ordynacji kobiet. Pisały 

artykuły do czasopism przedstawiając 
swoje stanowisko. 

/

Kobiety nie brały udziały 
bezpośrednio w debacie na temat 

ordynacji kobiet, która toczyła się w 
Estonii od 1920 roku.

/

Kobiety włączyły się do dyskusji w 
roku 1909, kiedy to pierwsza z nich 

została przyjęta na studia 
teologiczne. 

/
Kobiety zostały włączone w debaty 
jako studentki i nauczycielki. (patrz 

Dr. Eeva Martikainen)
/

1968: koniec klauzuli o celibacie dla 
kobiet. 1971: nowe regulacje dot. 
urlopu rodzicielskiego (także dla 
mężczyzn)!! Protesty przeciwko 

regulacjom z powodu tradycyjnego 
wizerunku mężczyzny)

/

Od 1908 roku kobiety mogły 
studiować teologię a przez to brać 

udział w debatach. Kolejnym 
milowym krokiem było 

wprowadzenie w Niemczech (w tym 
samym czasie co i w Polsce) 

powszechnego prawa do głosowania 
dla kobiet. Od roku 1960 w 

konsekwencji braków kadrowych 
(spowodowanych m. in. spadkiem 

prestiżu służby duchownego) 
znacząco zwiększyła się liczba 

duchownych - kobiet - zabiegających 
o swoje prawa. Równolegle pojawiła 

się grupa przeciwniczek ordynacji 
kobiet w samym ich środowisku. 

1960s: Braki personalne, spadek 
prestiżu służby duchownego . 
Nalegało na to także kobiety z 
wykształceniem teologicznym 

/
Kobiety prowadziły rozmowy w 
swoim środowisko jeszcze przed 

rozpoczęciem dialogu. 

Należy podkreślić rolę Margit Sahlin 
oraz kobiet, które miały odwagę 

artykułować swoje racje na forach 
różnych instytucji kościelnych, 

wówczas zdominowanych przez 
mężczyzn.

W jaki sposób akademicki dyskurs 
teologiczny wpłynął na debatę? Akademicy podzielili się w opiniach 

odnośnie ordynacji kobiet. 
Niewątpliwie dyskurs akademicki 

przyczynił się do pogłębienia refleksji 
i wykazywania się dużą dozą 

wrażliwości na argumenty braci w 
wierze. Jednym z kamieni milowych 

w toczącej się debacie było 
przygotowanie stanowiska przez 
Fakultet Teologii ewangelickiej w 

Erlangen w roku 1969.

/
W 1967 rok nie było zbyt wielu 

debat. Część teologów sprzeciwiała 
się podjętej decyzji.

/
Toczyła się ożywiona dyskusja, także 

z udziałem studentów teologii.
Nie odbyły się wielkie dyskusje w tym 

temacie.

Dyskusje akademickie pomogły w 
znalezieniu rozwiązania, które 

pozostawało zgodne z luterańskim 
wyznaniem wiary, ale jednocześnie 

uwzględniało współczesną 
perspektywę. Główny argument, jaki 
został opracowany to: fakt, że wiara 

nie zmienia się, przy jednoczesnej 
zmianie świadomości czym dla 

luteranina jest miłość. 

/
Więcej kobiet zaangażowało się w 

dyskusję akademicką.

Profesorowie teologii brali udział w 
pracach Synodu nad dopuszczeniem 

ordynacji kobiet.

Debaty akademickie nie promowały 
wprowadzenia ordynacji kobiet. Rosła 

jednak opozycja wobec takiego 
stanowiska.

Poza paroma wyjątkami, 
zdecydowana większość uczestników 

poparła wprowadzenie ordynacji 
kobiet. 

/
Debata toczyła się głównie na niwie 

akademickiej.
/

Jakie konsekwencje zaobserwowałeś 
podczas wprowadzania ordynacji kobiet 
w twoim Kościele? Część duchownych nie pogodziła się z 

dokonaną zmianą. Jeden z biskupów 
diecezjalnych odmówił ordynowania 
kobiet. Do schizmy na szczęście nie 
doszło. Uznano, że osoby, które w 

1975 nie uznawały ordynacji kobiet 
miały prawo weta do współpracy z 

kobietami.

/
Część  parafii odmówiła uznania 

decyzji o wprowadzeniu ordynacji 
kobiet.

/ / / / / / / / / / /

Od samego początku przeciwko 
ordynacji kobiet wypowiadali się 
bibliści (zwłaszcza zajmujący się 

Nowym Testamentem), 
podkreślający, że wprowadzenie tej 

nowości będzie stało w sprzeczności z 
Pismem Świętym. Zwolennicy 

ordynacji kobiet rekrutowali się 
głównie z grona teologów 

systematycznych, którzy definiowali 
prawa kobiet w Kościele luterańskim.

Jakim problemom musi sprostać Kościół 
jako instytucja?

/ / / / / /
Naszym zdaniem w praktyce 

równemu traktowaniu wszystkich 
zatrudnionych (kobiet i mężczyzn).

/ / / / / / / /

Jakiego rodzaju wyzwania się pojawiły w 
trakcie wprowadzania ordynacji kobiet?

Wprowadzenie ordynacji kobiet było 
dużą radością dla parafian i dało 
pozytywny impuls do rozwoju. 

Prawdopodobnie uważano, że 
sprawy małżeństw duchownych 

mogą stanowić wyzwanie.

Opozycja wewnętrzna w samym 
Kościele była bardzo silna.

/
Kobiety podniosły poziom wśród 

duchownych. 
Małżeństwa duchownych.

Wątpliwości i opozycja innych 
pracowników w związku z 

trudnościami w usankcjonowaniu 
nowych rozwiązań prawnych. 

Wyzwania nie są znane.

Opozycja męskich pracowników, 
którzy akcentowali, że kobieta (jako 
pracownik Kościoła) nie cechuje się  

elastycznością w pracy, równą 
mężczyznom. 

/
Żadnych wyzwań z powodu długiej 

fazy realizacji.
Wyzwania nie są znane. /

Ważną kwestią stało się radzenie 
sobie z konfliktami w parafiach 

(także z mężczyznami - 
duchownymi). Wprowadzenie 

ordynacji kobiet dało impuls do 
podjęcia tego tematu.

Nastąpiła bardzo silna debata 
(znacznie bardziej emocjonalna niż w 
innych Kościołach luterańskich) oraz 

mocna polaryzacja stanowisk.

Jakie ryzyko musiał podjąć Kościół?

/ / /
W 2015 roku dopiero pierwsza z 

kobiet zostałą proboszczem, trudno 
więc powiedzieć.

Radzenie sobie z napięciem między 
dwoma stronami sporu oraz 

stworzenie warunków dla 
respektowania odmiennych i 

wzajemnie sprzecznych stanowisk 
wobec ordynacji kobiet w ramach 

jednego Kościoła.

Nieznaczne napięcie  ekumeniczne. ? /

Zapełnienie braków kadrowych 
kobietami, a przez to powolne 

odchodzenie od systemu 
patriarchalnego. 

Wakujące stanowiska mogły zostać 
objęte przez kobiety.

/ /
Miały miejsce bardzo silne podziały w 

gronie duchownych

Z jakimi problemami musiał zmierzyć się 
Kościół? 

/

Z przeszłości nie pamiętamy jakiś 
szczególnych problemów, może poza 
pytaniem jak panie poradzą sobie ze 

śpiewem liturgicznym. 
Wprowadzenie nagłośnienia do 
kościołów rozwiązało sprawę.

/ / /

W dniu ordynacji pierwszej kobiety 
odbyła się też w innym mieście 
ordynacja mężczyzn, którzy nie 

życzyli sobie być wspólnie 
ordynowani. W niektórych parafiach 
potrzeba było czasu aby pojawiła się 

pełna akceptacja dla ordynacji kobiet. 
Nie było jednak większych ekscesów.

Od roku 2006 znacząco wzrosła 
opozycja wobec ordynacji kobiet. 
Wtedy to konferencja biskupów 

wyraziła się bardzo negatywnie na 
temat dyskryminacji ze względu na 

płeć. Innymi słowy pod groźbą sankcji 
prawnych zabroniono sprzeciwu 

wobec ordynacji kobiet. 
Przeciwnikom nakazano współpracę z 
kobietami - księżmi. W odpowiedzi na 

to w roku 1999 powstała Fundacja 
im. Marcina Lutra, która stała się 

zalążkiem nowych struktur 
kościelnych. W praktyce nastąpił 

bowiem rozłam w Kościele 
luterańskim w Finlandii a przeciwnicy 
ordynacji kobiet zostali zmuszeni do 

odejścia z Kościoła pod wodzą bp. 
Mattiego Väisänena.

Zagwarantowanie równości sytuacji 
finansowej dla mężczyzn i kobiet jest 

głównym problemem
? /

Niektórzy z duchownych odmówili 
współpracy z kobietami, ale 

zasadniczo ordynacja kobiet odbiła się 
pozytywnym echem.

Nie zarejestrowano żadnych 
szczególnych trudności. Początkowo 

niektóre miejsca służby, które 
odrzucali mężczyźni objęte zostały 
przez kobiety. Członkowie parafii i 

starsza generacja duchownych 
zmieniała swoją mentalność.

W latach siedemdziesiątych podjęto 
się rozprawienia z tematem celibatu 

wśród kobiet (prawdopodobnie 
chodziło o zniesienie obowiązku 

analogicznego do tego jaki ciążył na 
kobietach - nauczycielkach, które 

decydując się na pracę w tym 
zawodzie miały pozostać 

niezamężne). 

/

Z czasem, wobec wątpliwości co do 
ważności ordynacji i sprawowania 

Sakramentów wyjaśniono ostatecznie 
stanowisko naszego Kościoła. 

Zgodzono się, że wyznacznikiem 
jakości służby nie jest płeć a 

kompetencje, natomiast stanowczo 
sprzeciwiono się wszelkim formom 
braku współpracy z duchownymi - 
kobietami (których ordynacja jest 

taka samo ważna). 

Z jakimi konsekwencjami musiała się 
skonfrontować lokalna wspólnota 
parafialna?
Jaki wpływ na dynamikę w parafii miało 
pojawienie się w parafiach pierwszych 
praktykantek oraz duchownych (wpływ 
ordynacji kobiet na frekwencję na 
nabożeństwach, liczbę wiernych, liczbę 
udzielanych Komunii oraz inne 
aktywności parafialne)?

/ Trudno to już dziś określić. / / Pozytywny.

Podstawową zaletą nowego porządku 
było podniesienie kultury pracy 

(służby).W badaniach sondażowych z 
roku 2008 aż 85% społeczeństwa 

Finlandii  (75% ogółu ludności należy 
do Kościoła luterańskiego) wyraziło 

swoja aprobatę dla ordynacji kobiet. 
W roku 2002, unia pastorów 
stwierdziła: kobiety - księża 

wywierają pozytywny wpływ na życie 
Kościoła lokalnego.

/ /

W praktyce pierwsze kobiety 
wysyłano do parafii z dużym 

niepokojem licząc się z możliwym 
negatywnym odbiorem. Ostatecznie 

udało się zapełnić liczne wakujące 
stanowiska duchownych 

parafialnych. Część wiernych odeszła 
z naszego Kościoła w wyniku 

wprowadzenia ordynacji kobiet. W 
niektórych lokalnych 

społecznościach, kobiety już w czasie 
II Wojny Światowej odprawiały 
pogrzeby i były z tego znane.  

/

Ordynowano te kobiety, które były 
znane i cenione w parafii. Dzięki 

temu nie było wielu problemów z 
akceptacją.

/ /

Nie wszystkie parafie życzyły sobie 
aby służyły w nich kobiety. W 

niektórych wspólnotach wierni 
odmawiali przyjmowania Komunii od 
kobiet. Opozycja wśród duchownych 
została zminimalizowana z biegiem 

lat.

Proszę wymienić dwie, trzy główne 
postawy wobec ordynacji kobiet obecne 
w parafiach.

/ /

Były parafie, które konsekwentnie 
odmawiały uznania ordynacji kobiet 

oraz dopuszczenia do posługi kobiet - 
duchownych.

/ Akceptacja.

1) akceptacja; 2) krytyczna postawa 
ale ciągle jeszcze akceptacja; 3) 

odrzucenie ordynacji kobiet i 
jakiejkolwiek współpracy (potencjał 

do rozłamu)

W większości pozytywne reakcje. / /

1) Kobiety mogły prowadzić 
nabożeństwa dla dzieci; 2) nie ważne 

kto prowadzi nabożeństw, istotne jest 
to, że się odbyło; 3) polepszenie 

atmosfery na parafii 

Akceptacja. W niewielu przypadkach 
wystąpiły zażalenia, że parafia 

dostała tylko duchownego - kobietę.
/

Poza ogólną akceptacją, służba 
kobiet w roli duchownego spotyka 

się nadal w części wspólnot z 
niezrozumieniem.

/

Czy wystąpiły jakies specjalne konflikty?

Nie.
Brak danych o wystąpieniu 

konfliktów.
Nie, raczej nie. / Nie. Nie.

Według badań statystycznych z roku 
2003: 18% kobiet i 10% mężczyzn 

przyznaje, że istnieje dyskryminacja 
wobec duchownych.

Nie wystąpiły żadne konflikty. /
Nie było w zasadzie żadnych 

konfliktów. 
Miały miejsce gorące i pełne emocji 

debaty.
Nie z powodu płci.

Nie odnotowano poza sporadycznymi 
przypadkami. 

Średnio, rocznie miały miejsce trzy 
większe sprawy sporne. Osobom 

nieakceptującym nowego porządku 
dawano możliwość opuszczania 

wspólnot parafialnych. Nie wyrażano 
natomiast zgody na odchodzenie 

całych parafii.

Konflikty pojawiły się w kilku 
diecezjach, gdy część duchownych 

(zgodnie ze swoim sumieniem) 
odmówiła sprawowania Komunii 

wspólnie z kobietami - duchownymi.

Jak na wprowadzenie ordynacji kobiet 
zareagowali partnerzy ekumeniczni?

Paradoksalnie nie zaszły żadne 
głębsze zmiany w relacjach choć 
rzymskokatolicki bp Ratyzbony 

bardzo mocno wyraził się na temat 
powołania jedynie mężczyzn do 

urzędu zwiastowania Słowa i 
sprawowania sakramentów.

Nie mamy danych na temat 
jakichkolwiek problemów.

W czasie wprowadzania ordynacji 
kobiet Kościół jak i całe państwo 

znajdowały się za Żelazną kurtyną. 
Nasi zagraniczni i lokalni partnerzy w 

zasadzie nie zauważyli faktu 
ordynowania zaledwie kilku kobiet. 

/ Nie są znane. /

Mniejszościowe kościoły: 
rzymskokatolicki i prawosławny 
odniosły się bardzo krytyczne do 
wprowadzenia ordynacji kobiet. 

Nie ma w pobliżu ekumenicznych 
partnerów.

?
Wprowadzenie ordynacji kobiet 

spotkało się z naturalnym oporem 
Kościoła rzymskokatolickiego.

Partnerzy ekumeniczni wyrażali swoje 
wątpliwości i w sytuacjach skrajnych 
zamykali współpracę ekumeniczną.

Nie wiadomo nic o trudnościach. Brak danych.

Nasi protestanccy partnerzy 
ekumeniczni (zwłaszcza ci, którzy już 
ordynowali kobiety) nie czynili nam 
trudności. Inaczej miała się sprawa 

Kościołem rzymskokatolickim, 
którego przedstawiciele wyrazili 

swoje rozczarowanie naszą decyzją. 
Wprowadzenie ordynacji kobiet 

okazało się jeszcze większym 
problemem w dialogu z Kościołem 

prawosławnym,  zwłaszcza gdy 
kobiety poczęły zajmować funkcje 

biskupie.

Kościół Anglikański sygnalizował swój 
sprzeciw. Przez wiele lat jego 

przedstawiciele nie brali udziału w 
konsekracjach biskupów w naszym 

Kościele.

Z jakimi konsekwencjami musiał zmierzyć 
się Kościół w perspektywie 
długoplanowej? W jaki sposób zmieniła 
się struktura instytucji?
Czy płeć była problemem dla duchownych 
oraz urzędników kościelnych w pierwszej 
fazie wprowadzania ordynacji? Ile kobiet 
wprowadzono w urząd prezbitera?

Nie. Nie. Dyskutowano tę sprawę. / Nie.
Na początku było bardzo niewiele 

ordynowanych kobiet.
Rosnąca akceptacja kobiet jako 

pastorów.
Nie W 1950 ordynowano dwie kobiety

Na początku ordynowano niewiele 
kobiet (wszystkie jednak założyły 

swoją własna organizację skupiającą 
panie w urzędzie duchownym).

0,1% duchownych to były kobiety.
W roku 1972 niecały 1% duchownych 

to były kobiety
Bardzo niskie. Brak danych.

Tak, wprowadzenie ordynacji kobiet, 
nie spotkało się z poparciem 

duchownych

W jaki sposób się to zmieniało?

Zmiana następowała sukcesywnie. W 
pierwszym momencie praktykantki, 

które już od dawna służyły na 
parafiach zostały ordynowane. W 

1977 roku pierwsza kobieta została 
proboszczem w Monachium. Obecnie 
63% duchownych to wciąż mężczyźni. 

Bardzo łagodnie.

Naszych ostatnich sześciu 
arcybiskupów ordynowało kobiety. 

Obecnie mamy ich 42 na łączną liczbę 
204 duchownych.

Obecnie służy u nas 1017 mężczyzn i 
753 kobiety.

Kobiety stanowią 24%  duchownych 
(169 z 687).

/

Wpłynęło na to: rosnąca akceptacja, 
ale także radykalizacja pozycji.  

Powstanie Fundacji Marcina Lutra 
spowodowało utratę 0,5% 

duchownych Według raportu Kati 
Niemelä (2010) kobiety duchowni 

rzadziej czytają Biblię niż mężczyźni. 
Zaobserwowano także znaczący 
spadek zainteresowania lekturą 

Pisma Świętego. 

Kobiety - duchowni są bardziej 
obecne w życiu kościoła.

Obecnie 1/3 duchownych to kobiety 
(również na stanowiskach 

przywódczych).

Obecnie 60% duchownych to 
mężczyźni a 40% to kobiety. 

Obserwuje się także tendencję do 
wycofywania się mężczyzn z tej 

posługi.

36,2% duchownych to kobiety. ok. 30% duchownych to kobiety.

Duchowni: 40% to kobiety; 
duszpasterstwo w szpitalach: 70% to 
kobiety; przywódcze stanowiska w 

kościele: 10-15% to kobiety.

W LCA liczba kobiet ordynowanych w 
latach: 1970-1979 wyniosłą 124, z 
czego ponad połowa osób w latach 

1978/79 .

Wobec braku opozycji kobiety - 
księża są już akceptowane podobnie 
jak duchowni - mężczyźni. BYwa, że 

stoją także na czele parafii jako 
proboszczowie.

Czy w wyniku wprowadzenia ordynacji 
kobiet zaszły jakieś spektakularne zmiany 
w strukturze i instytucjach kościelnych?

W radach parafialnych średnio 50 -55 
% składu to kobiety, w synodach 
dekanatu 55-60 %. W Synodzie, 

odsetek kobiet wynosi 36% (stan na 
30.06.2014 ) .

Naturalnie wraz z wprowadzeniem 
ordynacji kobiet kultura 

organizacyjna uległa zmianie ze 
względu na udział kobiet w 
strukturach władzy Kościoła 

Ewangelicko-Luterańskiego w 
Bawarii.

Obecność kobiet (niezależnie czy 
ordynowanych czy nie) we władzach 

kościelnych sprzyjała łagodzeniu 
obyczajów.

Nie. Nie.
Mężczyźni zostali zrównani w 

prawach z kobietami w temacie 
urlopów wychowawczych.

Obecnie 40% duchownych to kobiety 
a 60% to mężczyźni. 

Nie zanotowano większych zmian 
poza odejściem wspomnianej grupki 

do Fundacji Marcina Lutra.

Żadnych istotnych zmian nie 
zauważono. 

Żadnych istotnych zmian. Natomiast 
obraz rodziny pastora i życia 

duchownego zmienił się, rozwinęły 
się nowe formy i perspektywy.

/
Zmiany w języku i opisie zawodu 

celem zachowania społecznej 
sprawiedliwości płci.

Więcej kobiet na stanowiskach 
przywódczych.

Zmiany w prawie kościelnym, a przez 
to i w praktykach (np. Urlop 

macierzyński).

Owszem. W następstwie 
wprowadzenia ordynacji kobiet 

rozpoczął się proces ewolucji 
instytucji. Wprowadzono urlopy: 
macierzyński i tacierzyński oraz 

uregulowano kwestie związane z 
możliwością występowania 
molestowania seksualnego.

Nie zauważono żadnych zmian.

Czy w Państwa Kościele istnieje instytucja 
zajmująca się dbaniem o prawa kobiet i 
mężczyn?

Tak. Od 1988 roku istnieje oddział 
centralny zajmujący się 

równouprawnieniem oraz 
wspierająca go rada składająca się z 

18 osób. Na poziomi dekanatów 
istnieją także mniejsze struktury.

Nie ma takiej potrzeby. Kobiety 
spotykają się w swoich gronach.

Nie. Tak. Tak, od roku 2009.
Istnieje stowarzyszenie kobiet 

ewangelickich.
Nie. Prawo kościelne dostosowało się 

wiernie do prawa państwowego.
Nie. 

Stanowisko we władzach Kościoła ds. 
równości płci. Prowadzi się projekty 

edukacyjne. 

Tak, mamy komisję ds. równego 
traktowania kobiet i mężczyzn.

Stanowisko ds. gender i równego 
traktowania. (w latach 1991-2013 w 

ramach referatu ds. kobiet)
Nie.

1992-1997 list w sprawie wolności 
płci; z powodu sytuacji finansowej 

został on nie uwzględniony (do 2009). 
GlG 2004 §14  EKBO (Ewangelicki 

Kościół Berlin- Brandenburg- Śląskie 
Łużyce Górne: Powinny być 

stanowiska na cały etat lub poza 
etatem dla tych, którzy troszczą się o 
równouprawnienie, powołani przez 

władze kościelne. Możliwe jest także 
powołanie  zespołu.

Tak. Przy Biskupie Kościoła w Chicago 
powołano specjalną komórkę 

zajmującą się tą tematyką.
Tylko organizacje kobiece. 

Jakie długoterminowe skutki miało 
wprowadzenie ordynacji kobiet dla parafii 
oraz instytucji powiązanych z 
duszpasterstwem (szpitali, pogotowia, 
policji, duszpasterstwa kryzysowego, 
straży pożarnej)?
Proszę opisać drogę zmiany struktury 
parafii (na przykład: aktywności, cele, 
grupy docelowe)

Od 1975 zachodzą w Kościele spore 
przemiany związane z różnymi 

czynnikami zewnętrznymi - zmianami 
w sytuacji społecznej, politycznej i 

gospodarczej, także zmiany 
demograficzne, pojawiły się nowe 
badania teologiczne itd. Na pewno 
ordynacja kobiet odegrała tu sporą 

rolę.

Niektóre kobiety na dobre odnalazły 
się w pracy z dziećmi. 

NIe zaszła jakaś szczególna zmiana. /
Powstały grupy kobiet zajmujące się 

poszczególnymi tematami (np. 
dekadą Reformacji).

/

Na początku pojawiło się sporo 
duchownych (kobiet) w parafiach. 

Podobnie miała się sytuacja z 
duszpasterstwem szpitalnym, 

punktami poradnictwa małżeńskiego, 
służba kapelańską w wojsku i policji. 
W końcu pojawiły się panie biskup

Nie stwierdzono istotnych zmian 
(oprócz przemiany wizerunku kobiety 

duchownego).

Ok 40% duchownych zatrudnionych 
na stanowiskach duchownych, w 

policji, szpitalach to obecnie kobiety. 

Kobiety - duchowni pojawiły się na 
oddziałach geriatrycznych i zakładach 

dla niesłyszących. 

Pojawiła się liturgia dla kobiet i 
nabożeństwa dla kobiet.

Nieznane.
Parafie są ze sobą ściślej związane, a 

ich członkowie więcej ze sobą 
rozmawiają.

/

Nie tak dużo w strukturze.  Ale 
sprawy kobiet stały się bardziej 
istotne dla wszystkich, zarówno 

mężczyźn jak i kobiet, świeckich i 
wyświęconych.

Czy istnieją kłopoty z akceptacją 
przywódczej roli kobiety w parafii (np 
wśród sędziwych mężczyzn - członków 
rady parafialnej)?

/ / Nie. / / / /
Stanowiska kierownicze nadal są 

obsadzone głównie przez mężczyzn.
? /

Zwiększyło się zaangażowanie 
mężczyzn w życiu parafii.

Nieznane. Nie. /

Obecnie nie, za wyjątkiem kilku 
starszych mężczyzn (np. w radach 
parafialnych mających problem z 

kobietami na przywódczych 
stanowiskach.

Czy parafie wypracowały stanowiska w 
temacie ordynacji kobiet?

/ / Nie. / / / / / / /
Rozmaite publikacje dotyczące tego 

tematu (np. Simon Meyer, „Kobieta w 
urzędzie duchownym”).

Nieznane. / / Nie.

Poniższy akapit przygotowany został 
celem poznania doświadczeń z 
wprowadzania ordynacji kobiet. 
Regulacja prawna urlopu macierzyńskiego 
i wychowawczego:

Według przepisów państwowych. Według przepisów państwowych. / Według przepisów publicznych. Według przepisów publicznych. Tak jak w innych zawodach. / /
Według ogólnych zasad 

obowiązujących w Niemczech.

Kobiety otrzymują zasiłki z pomocy 
społecznej (na zasadach ogólnie 
przyjętych). Kościół nie płaci nic 

dodatkowo. 

Obowiązują przepisy państwowej 
ustawy o służbie cywilnej (NRW).

/ / / /

Jakiego typu wsparcie udzielane jest 
duchownym i ich rodzinom w czasie 
urlopu macierzyńskigo? Zasadniczo nie udziela się 

szczególnego wsparcia. Dzieje się to 
na zasadach obowiazujących dla 

korpusu służby cywilnej.

Kobieta - duchowny otrzymuje przez 
sześć miesięcy wsparcie od państwa.

Duchowni mogą skorzystać z urlopu 
trwającego do 1, 5 roku. W tym 

czasie wypłacana jest im pełna pensja 
oraz mogą pozostać w swoim 

mieszkaniu służbowym.

Otrzymują wsparcie pieniężne jak 
wszyscy mieszkańcy RFN.

Otrzymują wsparcie pieniężne jak 
wszyscy mieszkańcy RFN.

Tak jak w innych zawodach.
Wsparcie takie uregulowane jest w 

fińskim prawie państwowym. 
Uregulowane przez prawo 

państwowe. 

Wypłaca się kobietom pełną pensję 
kobietom w okresie urlopu 

macierzyńskiego. Jeśli nie wróci do 
służby w przeciągu 18 miesięcy traci 

stanowisko. 

Otrzymują one ubezpieczenie 
zdrowotne i wypadkowe.

Duchowni w służbie na stanowiskach 
państwowych otrzymują 

wynagrodzenie podczas urlopu 
macierzyńskiego (6 tygodni przed i 8 

tygodni po porodzie). Dodatkowo 
otrzymują dodatek macierzyński (do 

13 € za dzień).

W czasie zwolnienia lekarskiego 
wypłaca się zasiłek (75% przeciętnej 

pensji).

Kobiety otrzymują swoje 
wynagrodzenie podczas urlopu 

macierzyńskiego.

Przysługuje przynajmniej 6 tygodniu 
urlopu macierzyńskiego.

Dokładnie tak samo jak w przypadku 
mężczyzn. 

Jakiego typu wsparcie udzielane jest 
duchownym i ich rodzinom w czasie 
urlopu tacierzyńsiego? Może on trwać do 18 miesięcy. 

Powyżej tego czasu przewiduje się 
możliwość pozbawienia urzędu.

Tak. Tak. Tak. Tak. Tak jak w innych zawodach.
Prawo fińskie: Urlop rodzicielski liczy 

się jako czas pracy.
/

Urlop rodzicielski dla mężczyzn i 
kobiet

/

Do 14 miesięcy urlopu 
rodzicielskiego. Brak prawa do 

uposażenia ale rodzicom przyznaje się 
dodatek w wysokości (67 % 

miesięcznego dochodu z ostatnich 12 
miesięcy przed urlopem rodzicielskim.

Minimalne wynagrodzenie (przez 2 
lata), jeśli dziecko (do 12 lat) choruje 

urlopu jest możliwy z 
wynagrodzeniem do 75 % normalnej 

pensji).

Pieniądze dla rodziców.
Urlop tacierzyński trwa dokładnie 
tyle samo czasu co macierzyński.

/

Jakie ubezpieczenia społeczne i 
emerytalne stosuje się w przypadku 
urlopów: tacierzyńskiego i 
macierzyńskiego? Jakie ma to przełożenie 
na obliczanie momentu przejścia na 
emeryturę?

W czasie tych urlopów nie płaci się 
składek ubezpieczenia społecznego. 
Czas urlopów rodzicielskich nie liczy 
się do kapitału początkowego.  Trzy 
lata urlopu wychowawczego liczą się 

jak jeden rok składkowy do 
emerytury. Dzieci duchownych też są 

objęte ochroną. Można w czasie 
urlopów rodzicielskich pracować na 

pół etatu, co zwiększa później szanse 
na godną emeryturę.

Tak.

Czas urlopu liczony jest jako 0,5 czasu 
pracy. Urlop nie pociąga za sobą 

żadnych dodatkowych negatywnych 
skutków.

W czasie tych urlopów nie płaci się 
składek ubezpieczenia społecznego. 
Czas urlopów rodzicielskich nie liczy 
się do kapitału początkowego.  Trzy 
lata urlopu wychowawczego liczą się 

jak jeden rok składkowy do 
emerytury. Dzieci duchownych też są 

objęte ochroną. Można w czasie 
urlopów rodzicielskich pracować na 

pół etatu, co zwiększa później szanse 
na godną emeryturę.

W czasie tych urlopów nie płaci się 
składek ubezpieczenia społecznego. 
Czas urlopów rodzicielskich nie liczy 
się do kapitału początkowego.  Trzy 
lata urlopu wychowawczego liczą się 

jak jeden rok składkowy do 
emerytury. Dzieci duchownych też są 

objęte ochroną. Można w czasie 
urlopów rodzicielskich pracować na 

pół etatu, co zwiększa później szanse 
na godną emeryturę.

Tak jak w innych zawodach.
Prawo fińskie: Urlop rodzicielski liczy 

się jako czas pracy.

Nie ma to żadnego niekorzystnego 
wpływu na prawo do emerytury 

poprzez pobranie urlopu 
rodzicielskiego.

Żadnego niekorzystnego wpływu na 
prawo do emerytury poprzez 

wybranie urlopu rodzicielskiego.

Czas urlopu macierzyńskiego nie 
wlicza się do obliczania kapitału 

początkowego. Kościół zaś traktuje te 
lata jako 50% właściwego czasu 

służby. 

Urlop macierzyński wlicza się do lat 
składkowych do emerytury. Urlop 

tacierzyński nie wlicza się jako okres 
składkowy do emerytury. Trzy lata 

przebywania na takim urlopie mogą 
być wliczone jako jeden rok 

składkowy. Brana jest możliwość 
wsparcia mężczyzny w sytuacji 

choroby dziecka. 

Pełne ubezpieczenie emerytalne 
(równe traktowanie obu płci) 

Żadnych nieprawidłowości jeśli chodzi 
o prawo do emerytury poprzez urlop 

rodzicielski (macierzyński albo 
tacierzyński).

Duchowny oraz jego dziecko są 
objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

Tak samo jak w całym szwedzkim 
społeczeństwie, bez wpływu na wiek 

emerytaly.

Czy Państwa Kościół przewiduje 
zastępstwa na czas nieobecności 
duchownego w parafii?

Tak. Sprawami tymi zarządza dziekan. Jest to możliwe.
Jeśli jest taka potrzeba dziekan 

wyznacza zastępstwo. 
Tak. Sprawami tymi zarządza dziekan. Tak. Sprawami tymi zarządza dziekan. Nie. Tak. Tak. Tak.

Tak. Na czas nieobecności przydziela 
się młodszego duchownego (bądź 
praktykanta), który/a pod okiem 

doświadczonego proboszcza z parafii 
obok troszczy się o wspólnotę.

§7 Abs. 7 Prawo równające płace: 
Pełne koszty zastępstwa na czas 

nieobecności duchownej z powody 
urlopu macierzyńskiego  płatne są z 

kasy parafialnej. O mężczyznach 
decydują rady parafialne.

Tak. Tak.
Tak. Decyzję podejmuje Rada 

Parafialna, konsultując się w tej 
sprawie z Biskupem.

Tak.

W przypadku okresu przejściowego: Czy 
duchowni mają prawo do korzystania z 
mieszkania służbowego? Duchowny może pozostać w 

mieszkaniu parafialnym, powinien 
jednak musi opłacić czynsz.

Duchowny nie może zajmować 
mieszkania.

Tak. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Nie. Brak prawa do zamieszkania. Brak prawa do zamieszkania. /
Parafia stara się wygospodarować 
mieszkanie. Wypłaca się 300 euro 

miesięcznej zapomogi.
Brak prawa do zamieszkania.

Duchowny zastępujący osobę 
przebywającą na urlopie ma prawo 

do zamieszkania w mieszkaniu 
służbowym urlopowanego/nej.

Brak prawa do zamieszkania.
Sprawa jest rozstrzygana 

indywidualnie.

Jeśli chodzi o dom pastora 
(mieszkanie służbowe), to nie mamy 
zazwyczaj tego rodzaju domów. Jeśli 

jednak jest taki dom, to ksiądz 
mieszkający w nim przejściowo nie 

ma takiego prawa.

Jak postępować w sytuacji powrotu 
duchownego/duchownej z urlopu 
rodzicielskiego? Co robiono z okresem 
przejściowym?

Osoba przebywająca na którymś z 
urlopów rodzicielskich nie ma prawa 

do bezpłatnego mieszkania 
służbowego (może jednak w nim 
odpłatnie pozostać). Zwykle taka 

osoba jest zastępowana przez 
duchownego z sąsiedniej parafii 
(gdzie on/ona też zamieszkuje).

Jeśli kobieta wraca po 6 miesiącach 
do służby otrzymuje tę samą parafię. 
Jeśli dłużej przebywa poza miejscem 
dotychczasowej służby, musi szukać 

innego miejsca pracy. 

Po urlopie wraca się na poprzednie 
stanowisko.

Osoba zastępująca zostaje 
przeniesiona.

Osoba zastępująca zostaje 
przeniesiona.

/
W międzyczasie jest zatrudniony/a na 

innym stanowisku.
Brak odgórnych regulacji.

W międzyczasie będzie się ubiegać o 
inne stanowiska.

Powrót duchownego do czynnej 
służby nie jest zbyt dużym 

problemem. Czasem wikariusz lub 
praktykant zostają przeniesieni na 

inne stanowisko (jest kilka do 
wyboru). 

Umowa na czas określony. W okresie 
przejściowym inne stanowisko.

Umowa na czas określony. W okresie 
przejściowym inne stanowisko.

Stosuje się tymczasowe umowy.
W okresie przejściowym wysyłany 

jest duchowny z tego samego terenu 
w celu sprawowania zastępstwa.

Przechodzi na inne stanowisko.

Małżeństwa pomiędzy duchownymi.
Czy istnieje możliwość małżeństwa 
pomiędzy duchownymi? Czy oboje są 
wtedy zatrudnieni na pełen etat, czy też 
na pół etatu?

Tak. Sprawa jest prostsza w temacie 
urlopów rodzicielskich, jeśli oboje 

rodzice są duchownymi. 

To zależy od konkretnej sytuacji. Są 
parafie gdzie jest to możliwe.

Prawo nie reguluje tej kwestii. Istnieją wszystkie możliwe warianty. Istnieją wszystkie możliwe warianty.

Tak, ale zwykle parafia ma tylko 
stanowisko proboszcza oraz 

praktykanta, proboszczowie z 
sąsiednich parafii są ze sobą związani.

Większość parafii ma dwa 
indywidualne stanowiska na cały 

etat.
Obydwie (opcje) są możliwe.

Dwa stanowiska na cały etat i dwa na 
pół etatu są możliwe.

Wszystkie warianty są możliwe. Obydwie opcje możliwe.
Kościół stara się zapewnić 
stanowisko dla każdego 

Wnioskodawcy.

Dwa etaty są możliwe, ale w jednej i 
tej samej parafii trzeba dzielić 

stanowisko.
Istnieje taka możliwość. 

Tak i zwykle mają oni całe etaty. Ale 
kiedy dziecko jest bardzo małe, to 

zwykle jedno z małżonków zostaje w 
domu albo pracuje na pół etatu. To 

jest ich wybór.

Co dzieje się w przypadku rozwodu?

W obecnej chwili przypadek rozwodu 
w żadnym razie nie uruchamia 

automatycznie procedur 
dyscyplinarnych. Po pierwsze 

stosowane są „Wytyczne w sprawie 
wykonywania władzy w przypadku 
rozwodu małżeństw pastorskich i 

zniesienia wspólnoty domowej" (są 
one obecnie w trakcie 

przepracowywania). W ich świetle 
ocenia się głównie kwestie wpływu 

rozwodu i separacji na pracę w 
zborze. Są to ważne informacje dla 
Rady Kościoła o danej konkretnej 

sytuacji w terenie. Nie jest wskazane 
aby rozwiedzeni małżonkowie 

(duchowni) mieli służyć nadal w 
jednej i tej samej parafii.

Duchowny/a nie musi opuszczać 
parafii po rozwodzie.

Sprawę podejmują dziekan oraz 
biskup.

W przypadku rozwodu sprawdza się 
czy zaistniała sytuacja wpływa w jakiś 

negatywny sposób na życie parafii. 
Weryfikacją zajmuje się biskup. 
Przepisy te stosuje się także do 
duchownych pozostających w 
zarejestrowanych związkach 

partnerskich.

W przypadku gdy małżeństwo 
pracuje na jednej parafii zwykle 

przeniesiony zostaje mąż, tak aby 
matka nie musiała zabierać dzieci ze 

szkoły.

/ Żadnych ogólnych regulacji. Nie mamy żadnych doświadczeń. / Nie mieliśmy takich przypadków.
Żadnych ogólnych regulacji, ale 

zmiana stanowiska jest możliwa.

Brak doświadczeń. Rekomenduje się 
w takich przypadkach 

natychmiastowe opuszczenie parafii 
z prawem do ponownego wyboru na 

stanowisko proboszcza. 

W przypadku dwóch stanowisk na pół 
etatu istnieje możliwość 

przekształcenia tego w jeden etat 
(jeden partner opuszcza parafię).

/

Jak Kościół radzi sobie z partnerami, 
którzy dzielą jedno stanowisko w tej 

samej parafii kiedy się rozwodzą? 
Rzadko zdarza się, że dzielą to samo 
stanowisko. Zwykle nie chcą służyć 
więcej razem w tej samej parafii w 
przypadku rozwodu. Jak wygląda 

procedura prawna, gdy obaj 
partnerzy posiadają dwa stanowiska 

w tej samej parafii? Nie ma takiej 
możliwości. Jest to kwestia decyzji 
rady parafii i samych duchownych. 

Jest lepiej, jeśli służą w różnych 
parafiach, zwłaszcza, gdy parafie są 

małe.

Czy można odbywać praktykę parafialną u 
swojego małżonka/małżonki? / Tak.

Brak prawnych regulacji. Co do 
zasady: tak.

Nie. / Tak. Tak. / Tak. Tak. Wymagana jest zgoda biskupa
Nie. Powinno się uniknąć takiego 

przypadku.
/ Nie

Czy duchowny który/a jest 
żonaty/zamężna z biskupem może służyć 
w tej samej diecezji?

Tak. W parafiach, gdzie małżonkowie 
są zatrudnieni na 0,5 etatu dysponują 
połową głosu na radach parafialnych, 

a gdy są obecni razem powinni być 
zgodni.Jeśli tylko jedna osoba 
przychodzi, może dysponować 

głosem duchownego 
współmałżonka).

/
Brak prawnych regulacji. Co do 

zasady: tak.
/

Teoretycznie tak, choć nie było takich 
przypadków.

/ Mogą. / / Tak. / Nie mamy takich doświadczeń. / /

Tak, moja żona jest. Ale ja nie biorę 
udziału w  decyzjach diecezjalnej 
kapituły, które jej dotyczą.A jeśli 

potrzebuje ona wsparcia, to leży to w 
gestii dziekana.

Jakich zmian prawnych dokonano w 
zakresie przeciwdziałania dyskryminacji?

Czy Kościół posiada specjalną instytucję 
zajmującą się przestrzeganiem praw obu 
płci? 

/ Nie. Nie. / / Nie. 
Żadnych specjalnych regulacji w 
prawie kościelnym. Obowiązuje 

prawo fińskie.
/ Urząd ds równości płci.

Istnieje takie stanowisko od roku 
2002.

Tak mamy taką instytucję. Jest jedna 
osoba zatrudniona na 1/3 etatu.

Nie.
Obowiązuje ogólna ustawa o równym 

traktowaniu (AGG).
/ Nie. To jest obowiązkiem wszystkich.

Czy zbory mają prawo do odrzucenia 
kandydata płci żeńskiej ze względu na 
płeć?

/
Teoretycznie jest to możliwe, ale taka 

sytuacja nie miała jeszcze miejsca.
Wybory są tajne i to parafinie 

decydują, którego kandydata poprą. 
Nie. / / Nie (to jest dyskryminacja) / Nie

Zborownicy sami dokonują wyboru 
duchownego.

Nie
Nie, choć biskup spotykał się z 

przypadkami oporu.

Nie. Komisja zajmująca się 
sprawiedliwością bez względu na płeć 

powinna to monitorować.
/ Nie. To jest obowiązkiem wszystkich.

Etapy wprowadzania ordynacji kobiet

W jaki sposób przekazywano informacje o 
możliwości wprowadzania kobiet 
duchownych poszczególnym parafiom?

/ / / / / /

Łańcuch informacji: biskupi 
informowali księży parafialnych, ci z 

kolei parafie oraz rady parafialne. 
Informacje ukazywały się na łamach 

czasopism kościelnych. 

/ ?
Od czasów wojennych kobiety były w 

parafiach same sobie najlepszą 
reklamą. 

/ Brak szczególnych kampanii. Opublikowano dekret Synodu. /

To było już tak dawno temu. 
Najpierw zmieniliśmy prawo 

kościelne, teraz ordynację kościelną, 
propagowaliśmy informacje na ten 

temat, edukowaliśmy

Jakiego rodzaju przygotowania zostały 
poczynione przed praktycznym wejściem 
w życie ordynacji kobiet.

/ / / / / /

Prowadzono sesje informacyjne, 
gdzie nauczano duchownych. Główne 

zadania wykonywane było przez 
biskupów diecezjalnych i grupy 

(zwłaszcza radców prawnych), ale 
potem i już przez samych 
duchownych parafialnych.

/ ?
Prowadzono pogadanki na 

spotkaniach dla księży oraz pisano 
artykuły w czasopismach kościelnych.

/

Żadnych kampanii, tylko 
sprawozdania o wydarzeniach i 

problemach. W 2004 opublikowano 
pozycję nt. historii i współczesnych 

problemów ordynacji kobiet.

Nie jest znana żadna kampania. /
Za mało dialogu przed podjęciem 

decyzji w roku 1958.

Prośba o radę: Jeśli są jakieś pytania bądź 
kwestie, które przeoczyliśmy, prosimy o 
komentarz. Doceniamy Państwa wysiłek 
włożony w promowanie ordynacji kobiet.

/

Chcielibyśmy podkreślić, że w 
dyskutowaniu nad wprowadzeniem 
ordynacji kobiet warto pochylić się 

nad niedocenioną rolą kobiet w 
parafiach w ogóle. 

/ / / / / / /

Najlepszym podsumowaniem 
wprowadzonej przed laty zmiany jest 

fakt, że nikt nie odważył się na 
zrobienie kroku wstecz. 

/ /

Kampanię można byłoby 
zorganizowac nawet dzisiaj w 

następujący sposób: organizowanie 
imprez i spotkań parafialnych; 

publikacje w czasopismach 
kościelnych z przykładami najlepszych 

praktyk z innych krajów, włączenie 
kampanii w ramy jubileuszu 500-lecia 

Reformacji w nawiązaniu do  
podstaowowgo łacińskiego hasła: 

”Ecclesia semper reformanda”.

/

Myślę, że ordynacja kobiet jest 
błogosławieństwem dla Kościoła, co 

widać  w głoszeniu ewangelii w 
słowie i czynie przez kobiety - księży. 

One dały nam nowe perspektywy, 
pogłębiony i poszerzony język oraz 

bardziej zintegrowane relacje 
pomiędzy mężczyznami i kobietami w 

Kościele.

Przygotowanie i opracowanie: Biuro 
Biskupa Kościoła.
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