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Wiemy już, że źródłem świętości Kościoła jest jego twórca – najświętszy Bóg.
On sam mówi o sobie: Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem: pośrod-
ku ciebie jestem ja – Święty (Oz 11, 9). Wierzymy, że Bóg w Trójcy Jedyny dzieli
się swą świętością i tylko dzięki temu cokolwiek poza Bogiem może być uzna-
ne za święte. Kościół, który  zbudowany został na fundamencie, jakim jest Chry-
stus, jest święty Jego świętością –  wcielonego Bożego Syna napełnionego
Duchem Świętym.     Czerpie też świętość od samego Ducha Świętego, który został
zesłany właśnie po to, by prowadzić członków Kościoła do pełni życia „z Bo-
giem” i „w Bogu”, czyli do świętości.

Wyznawanie wiary w „święty Kościół” nawiązuje też do daru otrzymanego
od Chrystusa i od Ducha Świętego. Darem tym jest Boża miłość, która ma oży-
wiać Kościół. Miłość tę ukazał najpełniej Jezus Chry-
stus, gdyż to nią powodowany złożył za całą ludz-
kość przebłagalną ofiarę w swojej męce i śmierci
na krzyżu. Darem tym jest także Jego zmartwych-
wstanie, które przyniosło ludziom nadzieję ich
zmartwychwstania i niekończącego się życia.

Kościół jest święty także dlatego, że w nim Bóg
pozostawił ludziom środki niezbędne do uzyska-
nia zbawienia. Są to przede wszystkim sakramen-
ty święte. W nich spotykamy się z wszystkim, co
uczynił i co wycierpiał Chrystus – z całym Jego
życiem, męką, zmartwychwstaniem i wniebowstą-
pieniem. Doświadczamy owoców tych wydarzeń,
a przez to już teraz możemy uczestniczyć w Bo-
żym życiu.

Świętość Kościoła nie jest świętością mędrców
czy też ludzi doskonałych, bezgrzesznych. Jest to
świętość ludzi, którzy znają gorycz odejścia od
Boga i radość z pojednania z Nim. Dlatego nie
przestają do Boga wołać: „Odpuść nam nasze
winy…”, a także: „Zmiłuj się nad nami…”. Świę-
tość społeczności Kościoła objawia się więc zarów-
no w wyznaniu wiary, jak i w wyznaniu grzechów,
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gdyż społeczność ta wie, że swój cel osiągnie dopiero wraz z ostatecznym
nastaniem zapoczątkowanego na ziemi przez Jezusa królestwa niebieskiego.
Wyznawanie wiary w „święty Kościół” przypomina nam, że do takiego Kościo-
ła powołał nas Bóg w sakramencie chrztu i że udział w świętości Kościoła zy-
skujemy przez uczestnictwo w jego życiu: w jego liturgii i sakramentach. Wy-
znawanie wiary w „święty Kościół” powinno nam również przypominać o po-
wierzonym na chrzcie zadaniu bycia wśród ludzi świadkami świętego Boga,
który darzy ludzi swą miłością i swym życiem. Świętość Kościoła wyraża się
wreszcie i w tym, że nieustannie wzywa człowieka do powrotu do Boga, do
zmiany życia i służenia dobru.

155
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Proszę Cię, dobry Boże,
o dar zrozumienia tajemnicy Twojej świętości.

Proszę Cię, dobry Boże,
o dar umiejętnego przyjmowania udzielanej mi

za pośrednictwem Kościoła Twojej świętości.

Proszę Cię, dobry Boże,
o dar mądrego i odpowiedzialnego wyjaśniania innym,

co znaczy uczestniczyć w Twojej świętości.

Jak wyjaśnisz symbol wiary: „wierzę w święty Kościół”?

W jakim sensie należy mówić, że Kościół jest święty?

Czemu ma służyć „świętość Kościoła”?
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Powszechny Kościół
31.

Samo znaczenie słowa „powszechny” wskazuje, że Kościół jest dostępny
dla wszystkich. Określenie to występuje w Credo nicejsko-konstantynopolitań-
skim. Zostało ono zaczerpnięte z greckiego słowa kathholon, które znaczy:
według całości, całościowy, odnoszący się do całości, powszechny. Termin ten
zastępuje się często słowem „katolicki”. W pierwotnym znaczeniu katolickość
oznaczała jedność Kościoła, którą wyrażało całościowe, nierozdzielne i pocho-
dzące od apostołów przekazywanie wiary.

Co wyraża wyznanie wiary w „powszechny Kościół”, skoro w kościele ist-
nieją różne wyznania: katolickie, prawosławne i protestanckie?

157
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Pojęcie „katolicki” wyraża nie tylko powszechność Kościoła, lecz także peł-
nię każdego Kościoła lokalnego (istniejącej w konkretnym miejscu wspólnoty
chrześcijańskiej) ze względu na jego więź wiary i miłości ze wszystkimi innymi
Kościołami. Każdy z tych Kościołów zasługuje też na miano katolickiego przez
swą żywą łączność – komunię z innymi Kościołami całego świata. W tym też
sensie Kościół katolicki naucza, że „do katolickiej jedności ludu Bożego w róż-
ny sposób należą lub są do niej przyporządkowani wszyscy ludzie. Do Kościoła
katolickiego wcieleni są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa, złączeni są
więzami wyznania wiary, sakramentów, kościelnego zwierzchnictwa oraz ko-
munii. Ludzie ochrzczeni, którzy nie urzeczywistniają w pełni takiej katolickiej
jedności, trwają w jakiejś, choć niedoskonałej, wspólnocie z Kościołem katolic-
kim” (Kompendium KKK 168).

158
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Powszechność Kościoła polega również na
tym, że głosi on i przechowuje całość wiary, jak
też posiada przekazane przez Chrystusa wszyst-
kie środki potrzebne człowiekowi do zbawienia.
Oznacza ona także, że jest on posłany do wszyst-
kich narodów i ludzi wszystkich czasów. W tym
znaczeniu Kościół powszechny jest znakiem
i prekursorem przekraczania w Chrystusie roz-
maitych ograniczeń religijnych, rasowych, poli-
tycznych, społeczno-ekonomicznych i narodo-
wościowych. Stąd „katolickość” Kościoła wyra-
ża jego istotę, właściwość w odniesieniu do
świata widzianego jako stworzonego i objęte-
go wolą zbawczą Boga w Jezusie Chrystusie.

Powszechność Kościoła skierowana jest na
wypełnianie powierzonego mu przez Chrystusa
polecenia: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Sy-
na, i Ducha Świętego (Mt 28, 19). Kościół wypeł-
niając to polecenie przy udziale wierzących, daje
świadectwo poznania odwiecznej miłości Boga,
który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zba-
wieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2, 4).

Wyznawana przez chrześcijan wiara w po-
wszechność Kościoła otrzymuje swe konkretne
oblicze w życiu i działaniu poszczególnych wie-
rzących. Ich aktywność społeczna, w wyniku
której powstają dobra zarówno materialne, jak
i duchowe – dobra kultury, przyczynia się do
tego, że każde dobro – także istniejące poza
katolicyzmem – głosi chwałę Boga. Warunkiem
wykorzystania przez chrześcijan tych możliwo-
ści jest właściwie pojęta wolność, kreatywność,
otwartość i zdolność do współpracy z innymi
ludźmi.
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Boże, który kochasz ludzi, proszę Cię,
kieruj mną mocą Twojego Ducha,
abym lepiej poznawał moje miejsce
i moje zadania w Twoim Kościele.

Twoją łaską pomagaj mi przekraczać
wszystkie ograniczenia i uprzedzenia wobec ludzi,

abym sam umiał przyjmować
i przybliżać innym

Twoją wolę zbawienia wszystkich ludzi
przez Jezusa Chrystusa.

Co dla ciebie znaczą określenia „Kościół powszechny” albo „Kościół
katolicki”?

Na czym polega powszechność Kościoła?

W jaki sposób chrześcijanin może przyczyniać się do powszechności
Kościoła?
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