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KATECHEZA 

Przymioty Kościoła Chrystusowego 

 

W drodze do nieba potrzebna jest nam wiara w Pana Boga oraz w Jego Kościół. Przymioty 

wspólnoty wiernych znajdują swój dogmatyczny wyraz w Nicejsko-Konstantynopolitańskim 

Symbolu Wiary, w którym znajduje się zapis: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski 

Kościół”. Cztery wymienione cechy przenikają się wzajemnie w jedności, wskazując na 

niewzruszoną trwałość i nieomylność Kościoła, który jest „filarem i podporą prawdy” (1Tm 3,15). 

 

Wierzę w jeden Kościół 

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje racje, dla których Kościołowi przysługuje cecha jedności. 

Zapisana została w obrazie Trójjedynego Boga: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden 

jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 

wszystkich” (Ef 4,5). Kościół jest jeden również ze względu na Jezusa Chrystusa, który go założył 

i przez swoją śmierć na krzyżu dokonał dzieła pojednania całego świata z Bogiem i wszystkich 

ludzi między sobą. Wspólnotą wiernych kieruje zaś Duch Święty, który w nich mieszka.  

Jedności Kościoła nie sprzeciwia się różnorodność tradycji religijno-liturgicznych, lecz ukazuje ją 

w wielkim bogactwie i umacnia przez wyznawanie jednej wiary i nauki przekazanej przez 

apostołów, wspólne celebrowanie kultu Bożego, sprawowanie sakramentów, trwanie na modlitwie i 

słuchanie tego samego słowa Bożego.  



Jedność Kościoła podtrzymuje sukcesja apostolska, czyli przekazywanie następcom tego, co 

apostołowie otrzymali od Jezusa. Dokonuje się to przez sakrament święceń. Duszpasterze działają 

na podstawie tych samych Bożych i kościelnych zasad. 

W swojej mowie pożegnalnej Chrystus modlił się do Boga Ojca o jedność: „Aby wszyscy 

stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21). Zbawiciel  zawsze udziela swemu Kościołowi daru 

jedności, lecz nie czyni tego wbrew woli ludzi. Stąd wierni powinni zawsze modlić się i pracować 

nad tym, by strzec, umacniać i doskonalić jedność wspólnoty. Wiadomo bowiem, że Kościół w 

historii został podzielony przez ludzki grzech pychy i egoizmu. Katechizm Kościoła 

Katolickiego poucza: „Rozbicie między chrześcijanami jest dla Kościoła zaporą na drodze do 

urzeczywistnienia właściwej mu pełni katolickiej w tych dzieciach, które przez chrzest wprawdzie 

do niego przynależą, ale odłączyły się od pełnej wspólnoty z nim”. Każdy z nas jest 

odpowiedzialny za jedność z Kościołem i w Kościele. 

 

Wierzę w święty Kościół 

Jezus uczynił Kościół domem Bożym i dał wierzącym udział w swej świętości i łasce oraz w swym 

boskim życiu. Świętość Kościoła związana jest zatem z obecnością w Nim odkupieńczej 

tajemnicy Syna Bożego: „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby jego 

uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed 

sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, lecz aby był święty i nieskalany” 

(Ef 5,25). Co więcej, Kościół jest przez Niego stale uświęcany, ponieważ dysponuje odpowiednimi 

do tego środkami: słowem Bożym i sakramentami.  

Kościół jest nazywany także „wspólnotą grzeszników” i dlatego winien nieustannie się nawracać i 

odnawiać, czyli uwalniać od niedoskonałości i grzechów. Jest bowiem święty tylko w sferze 

niewidzialnej – boskiej, natomiast w sferze widzialnej – ludzkiej cały czas podąża do świętości. 

W tym sensie jego świętość zależy także od nas. Sobór watykański II stwierdził: „Chrystus, 

święty, niewinny, niepokalany, nie znał grzechu, lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za 

grzechy ludu. Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle 

potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie”.  

Kościół gromadzi grzeszników objętych już zbawieniem, stąd w  pierwszych wiekach chrześcijan 

nazywano świętymi (Dz 9,13). Ponadto może poszczycić się całą rzeszą sług Bożych, 

błogosławionych i świętych, którzy za życia praktykowali heroiczne cnoty i wytrwali do końca w 

wierności Bogu. „W ciągu całej historii Kościoła – pisał Jan Paweł II – w okolicznościach 

najtrudniejszych święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy Kościoła”. 



Wierzę w powszechny Kościół 

Przymiotem Kościoła jest powszechność, ponieważ jest otwarty i obejmuje wszystkich. Jezus 

wyraźnie nakazał apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Dzięki temu 

wspólnota wiernych trwa w tradycji apostolskiej, jej strzeże i prawowiernie przekazuje wszystko, 

„co zawsze, wszędzie i przez wszystkich było wyznawane”. Kościół nazywa się katolickim – pisał 

św. Cyryl Jerozolimski – ponieważ jest rozproszony po całej ziemi, z jednego jej krańca do 

drugiego; ponieważ naucza w sposób doskonały i pełny wszystkich prawd wiary, które ludzie mają 

poznać, uczy tak o rzeczach widzialnych, jak i niewidzialnych, o niebiańskich i o ziemskich; 

ponieważ prowadzi cały rodzaj ludzki do Boga – władców i poddanych, wykształconych i 

niewykształconych i ponieważ w całości ogarnia i leczy, z jednej strony wszystkie grzechy 

popełnione cieleśnie i w zakresie duchowym, a z drugiej strony zawiera w sobie wszelkie cnoty, 

jakie można wymienić, i to tak w czynie, jak i w słowie i w różnorodnych darach duchowych”.  

„Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci – stwierdził Sobór Watykański II – co mając 

Ducha Chrystusowego, w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim 

środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym 

Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania 

wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty. Nie dostępuje jednak zbawienia, 

choćby był wcielony do Kościoła, ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie 

Kościoła ciałem, ale nie sercem”.  

Stwierdzenie o Kościele jako o jedynym miejscu zbawienia nie dotyczy ludzi, którzy bez własnej 

winy nie znają Chrystusa, Kościoła ani Ewangelii. 

 

Wierzę w apostolski Kościół 

Kościół jest zbudowany „na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym 

jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2,20). Ze względu na swoją strukturę, w której od początku zasadniczą 

rolę odgrywali apostołowie, ma charakter apostolski. Po ich śmierci misję głoszenia Ewangelii 

przejął Kościół, który stoi na straży zachowania tzw. sukcesji apostolskiej, czyli wywodzącego się 

od apostołów nieprzerwanego ciągu w następstwie duszpasterzy i nauczycieli będących znakiem tej 

tradycji i prawdy.  

Powołanie chrześcijańskie jest również ze swojej natury powołaniem do apostolstwa – jak 

stwierdza sobór watykański II – które obejmuje wszelką działalność Kościoła zmierzającą do 

rozszerzenia Królestwa Chrystusa po całej ziemi. Bóg pragnie bowiem, aby wszyscy ludzie 

zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.  

br. Robert Krawiec OFMCap 



Pytania do refleksji 

Który z czterech przymiotów Kościoła jest mi bliski i dlaczego? 

Jaki jest stan Kościoła we mnie, w mojej rodzinie, Grupie Modlitwy?  

Co mogę w sobie zmienić, aby zaangażować się w życie Kościoła katolickiego w mojej parafii, 

diecezji i bardziej duchowo doń przynależeć? 


