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KATECHIZM 

Kościół jest w Chrystusie jakby 
sakramentem, czyli znakiem 
i narzędziem wewnętrznego 

zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego. Bycie 

sakramentem wewnętrznego 
zjednoczenia ludzi z Bogiem 

jest pierwszym celem Kościoła. 
Ponieważ komunia między ludźmi 

opiera się na zjednoczeniu 
z Bogiem, Kościół jest także 

sakramentem jedności rodzaju 
ludzkiego. Taka jedność jest już 

w nim zapoczątkowana, ponieważ 
gromadzi on ludzi "z każdego 

narodu i wszystkich pokoleń, ludów 
i języków" (Ap 7, 9); Kościół 
jest równocześnie "znakiem 

i narzędziem" pełnej realizacji 
tej jedności, która musi się jeszcze 

wypełnić. (KKK 775) 

NAUCZANIE 

Kościół nie jest zwykłą ludzką 
instytucją, jak każda inna, ale jest 
ściśle zjednoczony z Bogiem. Sam 
Chrystus odnosi się doń jako do 
swojego Kościoła. Nie można 
oddzielać Chrystusa od Kościoła, 
tak jak nie można oddzielać głowy 
od ciała. Kościół nie żyje sam z 
siebie, ale z Pana. Jest On obecny 
w nim i daje mu życie, pokarm i siły. 

(Benedykt XVI) 

Kościół jako taki aż do ponownego 
przy jśc ia Pana będz ie Jego 
p r z e s t r z e n ią ży c i o wą , J e g o 
organizmem, Jego ciałem, Jego 
krzewem winnym. 

(Benedykt XVI) 

SŁOWO PANA 
TEMAT: Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie

PISMO ŚWIĘTE 

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział 
Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus 
mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w 
niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i 
na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

(Mt 16,15-19) 

A gdy oni jedl i , Jezus wziął chleb i odmówiwszy 
błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i 
jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i 
odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego 
wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 
wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: 
Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do 
owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca 
mojego. 

(Mt 26,26-29) 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie 
Jezus im polecił.  A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi 
słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.  
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

(Mt 28,16-20)
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Kościół rodzi się z wiary
Na Kościół trzeba patrzeć z wiarą. Tylko ona pozwala bowiem 
uchwycić, czym on właściwie jest i czym być powinien. Wiara 
pozwala zobaczyć, że Kościół jest Bożym narzędziem, że żyje 
w nim zmartwychwstały Chrystus, że mimo ludzkiej nędzy działa 
w nim Duch Święty. Wyznajemy w Credo: wierzę w Kościół. 
To konsekwencja wyznania wiary w Chrystusa i Ducha Świętego. 

Kościół czyli zwołanie
Greckie słowo Ekklesia (kościół) oznacza „zwołanie”. W Starym 
Testamencie słowo to oznaczało zgromadzenie ludu zwołanego 
przez Boga. Pierwsza wspólnota uczniów Chrystusa nazwała 
siebie „Kościołem” (Mt 16,18; 18,17). Już tu kryje się podstawowa 
odpowiedź na pytanie, czym jest Kościół. Jest zgromadzeniem, 
wspólnotą zebraną przez Boga ze wszystkich krańców ziemi. 
Cel  tego zebrania jest jeden, aby ludzie nie byli sierotami bez 
ojca, aby nie błąkali się w ciemności grzechu, ale tworzyli jedność 
z Bogiem i ze sobą nawzajem. Bóg przez Chrystusa chce dać nam 
zakorzenienie, utworzyć więzy, wyzwolić z egoistycznej 
narcystycznej samotności. Bóg nie chce zbawiać nas 
w samotności, ale we wspólnocie. 

Kościół powszechny
Powszechny lub inaczej: katolicki. Chodzi tu o dwa aspekty: 
katolicki, czyli obejmujący całość wiary, posiadający pełnię 
środków zbawienia oraz powszechny, ponieważ jest posłany na 
cały świat (misyjny). W każdej lokalnej cząstce Kościoła (diecezja, 
parafia) żyje Kościół uniwersalny. 

Świętych obcowanie
To wyrażenie pojawia się w Symbolu Apostolskim zaraz po 
wyznaniu wiary w Kościół i jest właściwie dopowiedzeniem do tej 
prawdy wiary. Nie najszczęśliwiej przetłumaczono w ten sposób 
łaciński zwrot communio sanctorum. W Katechizmie mamy już 
inne tłumaczenie: „komunia świętych" (KKK 946–962). Sens tych 
słów jest podwójny: po pierwsze chodzi tutaj o komunię dóbr 
duchowych, czyli rodzaj krążenia Bożego życia między 
ochrzczonymi. Pierwotnie to słowo oznaczało jedność tworzoną 
przez uczestników Eucharystii. Co łączy wszystkich wiernych? 
Wiara, sakramenty, charyzmaty, dzielenie się dobrami 
materialnymi, miłość braterska. Z czasem „świętych obcowanie" 
odniesiono także do osób. Oznacza to więc także wspólnotę 
między osobami należącymi do Kościoła. Wierzymy, że śmierć nie 
zrywa tej wspólnoty. Istnieje łączność między tymi, którzy są już 
w  niebie (święci), między tymi, którzy czekają po śmierci na 
oczyszczenie (czyściec) i tymi, którzy są jeszcze w drodze na tej 
ziemi. Te trzy stany stanowią jeden Kościół i jednoczą się dzięki 
Chrystusowi.

CZAS DZIELENIA 

P y t a n i a d o r o z w a ż e n i a 
indywidualnego i na czas dzielenia 
w grupach: 
• Czym dla mnie jest Kościół? 
• Jaka jest moja definicja Kościoła? 

Jakich słów użyłbym do opisania 
istoty Kościoła? 

• Co daje mi, co zmienia w moim 
życiu obecność w życiu Kościoła? 

INSPIRACJE 

KOŚCIÓŁ W EWANGELII wg 
ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
- Wspólnota kościoła, która się rodzi, 
jest grupą dobrze zorganizowaną, 
świadomą funkcji i misji  
(Mt 18,17-18).  
- Posłannictwem Kościoła jest 
pozyskiwanie wszystkich dla 
Królestwa, czyli prowadzenie 
działalności misyjnej  
(Mt 8,11; 13,38; 21,40-43).  
- Kościół ma świadomość, 
że jest społecznością prowadzącą 
do zbawienia  
(Mt 18,20; 23,34; 28,18-20).  
- Moc obecnego na ziemi królestwa 
Syna Człowieczego działa 
w wspólnocie Kościoła, 
która posiada słowo Jezusa i głosi 
je. Otrzymała ona także od Jezusa 
łaskę odpuszczania grzechów 
i jednoczenia z Bogiem oraz 
moc udzielania Ducha Bożego  
(Mt 28,18-20).  

TRADYCJA 

Świątynią przeto Bożą, to znaczy 
całej najwyższej Trójcy, jest Kościół 
święty, ten powszechny na niebie 
i na ziemi 

(św. Augustyn) 

Nasze twarze wzajemnie sobie 
pomagają. Apostołom oglądany 
C h r y s t u s p o m a g a ł u w i e r z yć 
w  przyszły Kościół; nam pomaga 
oglądany Kościół, żebyśmy uwierzyli 
w zmartwychwstałego Chrystusa 

(św. Augustyn) 


