
Dzisiaj kobiety mogą studiować niemal każdy kierunek studiów, pracować niemal na każdym 

stanowisku. Nie zawsze tak było. Takie zmiany wymagały czasu i wielu otwartych umysłów. 

Cieszę się więc, że kobiety mogą w moim Kościele pełnić służbę głoszenia Słowa Bożego 

jako diakonki. Nie mniej nie mają możliwości bycia księżmi. Nasuwają mi się więc pytania:  

czy Bóg nie może powoływać kobiet do pełnienia takiej służby? Czy Jezus nie traktował 

równo kobiet i mężczyzn Czy dzisiaj Jezus odsunąłby kobiety od możliwości bycia 

ordynowanymi?  

Już apostoł Paweł w Liście do Rzymian zwraca uwagę na kobietę – Junię, która albo była 

szanowana przez apostołów albo sama była wyróżniającą się apostołką! "Pozdrówcie 

Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między 

apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami” Rz.16.7 

Należę do Parafii w której od ponad roku służbę pełni diakon Halina Radacz. Ani razu nie 

spotkałam się z nieprzychylną reakcją naszych parafian na fakt, iż duszpasterzem jest kobieta. 

Mało tego, wszyscy jesteśmy niesamowicie zadowoleni ze służby jaką ona pełni w naszej 

społeczności. Dzięki niej nasza Parafia zaczęła żyć! To właśnie dzięki jej otwartości Parafia 

zaczęła mieć również dobre stosunki z –parafią rzymsko-katolicką w naszym mieście - po raz 

pierwszy od 200 lat! W styczniu odbyła się wspólna modlitwa obu parafii, a diakon Halina 

Radacz została poproszona o wygłoszenie kazania w – parafii rzymskokatolickiej. Fakt, iż 

Pani diakon nie jest księdzem nastręcza naszej Parafii szereg utrudnień np.: musi posiadać 

upoważnienia od Proboszcza Administratora reprezentując nasze interesy w urzędach; nie 

może udzielać Sakramentu Ołtarza. Moim zdaniem ordynacja kobiet na księdza wielu 

diakonkom ułatwiłaby pracę. Otoczenie natomiast zobaczyłoby, że kobiety traktowane są na 

równi z mężczyznami i jeśli tylko chcą mogą same prowadzić parafię i świetnie sobie z tym 

radzić. Nasza Parafia mogłaby być tego dowodem.  
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