
Pápežská rada pre laikov 

je jedným z dikastérii Svätej stolice, ktoré 

asistuje pápežovi vo všetkých záležitostiach 

týkajúcich sa príspevku veriacich laikov k životu 

a poslaniu Cirkvi, či už individuálne, alebo 

prostredníctvom rôznych združení, ktoré v Cirkvi

vznikli a neprestajne vznikajú



Pápežská rada pre laikov

Dikastérium 
Rímskej kúrie
Prezident
H.E. Cardinal 
Stanisław Ryłko
Sekretár
biskup Josef Clemens  
Podsekretár Miguel Delgado Galindo 



Pápežská rada pre laikov

Členovia 
20 laikov
14 kardinálov a biskupov
Konzultori
14 laikov
11 biskupov a kňazov



Hlavné  témy PCPL

neustála pastoračná starostlivosť o hnutia 
a združenia 
mládežnícka sekcia  (od roku 1985)
Svetové dni mládeže 
agenda žien 
šport (od roku 2004)



Plenárne zasadania

20 rokov od Christifideles Laici 
november 2008

Svedectvo Kristovi v politickom spoločenstve
máj 2010

Otázka Boha dnes
november  2011

Prinášať Krista do digitálneho sveta
december 2013



India  



Guilherme Vaz – člen Pápežskej 
rady pre laikov z Indie

 V každej farnosti je komunitné centrum 
(Centre for Community Organization), 

ktoré rieši problémy členov lokálnej komunity  
bez ohľadu na náboženskú príslušnosť.

 Vo farmosti je zriadený 
Komunitný sociálny fond 



Komunitný sociálny fond

slúži pre tieto potreby farnosti a farníkov:
 Bežný chod a údržba  farnosti
 Farské aktivity
 Starosť o chudobných, slabých a odkázaných 

na pomoc
 Nikto nejde večer spať hladný
 Žiadnemu dieťaťu nebude odoprené vzdelanie, 

ak rodičia nie sú schopní zaplatiť poplatky
 Nikto nezomrie kvôli nedostatku lekárskej 

starostlivosti



Potreby našej farnosti  sú pokryté

 prostredníctvom malých spoločenstiev a inými 
spoločnými aktivitami.

 Očakáva sa, že každý farník prispeje 1 % 
(alebo viac) zo svojho hrubého príjmu.

 Takto môže farské spoločenstvo priamo na 
farskej úrovni pokryť potreby komunity žijúcej 
na území farnosti.



Karol Zyczkowski  Poľsko, Krakow



Tak pomáham

Vyše 1 000 dobrovoľníkov a 100 predajní sa 
zúčastnilo na zbierke trvanlivých potravín pred 
sviatkami pre najchudobnejšie rodiny.

 V predošlej zbierke sa vyzbieralo vyše 23 000 
ton potravín a rozdelilo sa prostredníctvom 
farských charít viac ako 11 000 ľuďom 

 Výsledok zbierky pôjde do farností Krakowa, 
Wieliczki, Skawiny, Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Nowego Targu, Alwerni, Suchej Beskidzkiej i 
mnohých iných





Poľsko, Krakow



Rodiny pre rodiny

Poľská rodina mohla do konca marca  poslať 
balíček pre rodiny na Ukrajine . Poľská pošta 
prijímala bezplatne balíky do 20 kg na podporu 
pre rodiny s deťmi na Ukrajine ako súčasť akcie 
Rodina rodime. 

 Caritas Ukrajina pripravila zoznam niekoľkých 
tisíc kontaktov na rodiny , ktoré potrebujú 
pomoc. Adresy prišli aj na Caritas Krakov.



Naše členstvo v Pápežskej rade pre laikov je 
veľkým vyznačením a zodpovednosťou pre 
Slovensko. 

Máme príležitosť poznať a obohatiť sa 
skúsenosťou laikov z celého sveta, a zároveň 

Pápežská rada pre laikov je príležitosťou 
bezprostrednejšie predostrieť Svätému Otcovi 
iniciatívy, vízie, našu každodennú prácu a 
snahu  na budovaní Božieho kráľovstva 
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