
POWOLANIE
DO  SPOLECZNOSCI

WIERZACYCH

Kosci61 - to my



Katecheza 6

„Niech bQdzie blogos±awiony 86g i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
kt6ry napelnil nas wszelkim blogoslawieristwem
duchowym na wy2ynach niebieskich - Chrystusie.
W Nim bowiem nas wybral przed zalozeniem §wiata,
abysmy byli 5wiQci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z milosci przeznaczyl nas dla siebie
jako przybranych syn6w przez Jezusa Chrystusa,
wedlug postanowieh swej wolf, ku chwale majestatu swej
laski,
kt6ra obdarzyl nas w Umilowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew
-odpuszczenie wystQpk6w wed fug bogactwa Jego laski."

(Ef  1,  3-7)

Przygotowujemy sic do wielkiego wydarzenia w naszym Zy-
ciu. Wydarzenia, kt6re zmieni nie tylko nasze rytualy codzienno§ci,
ale takze spos6b patrzenia na otaczajacy nas Swiat. Jug nie bQdzie
ja" i „ty", ale bQdziemy „my". Tej wspanialej uroczystosci towa-

rzysza pewne tradycyjne obrzQdy -m6wimy zwykle, Ze zawiera-
my §lub w kosciele, rzadziej uzywamy sl6w: udzielamy sobie sa-
kramentu  malzehstwa.  Moze  wlasnie  dlatego  tak  niewielu
maEonk6w rna §wiadomo§6, Ze dziQki sakramentalnemu charak-
terowi malzehstwajest w nim obecny i dziala Chrystus.

Faktemjest, Ze slubuj emy sobie milo§6 i wiemo§6 wobec wsp6l-
noty ludzi wierzapych - oni niej ako staj a siQ nie wpisanymi do aktu
malzehstwa §wiadkami naszej przysiQgi. Jest tez i kaplan spelnia-
japy role oficj alnego Swiadka, w normalnych warunkach koniecz-
nego do wainego zawarcia mal2ehstwa. Cala uroczysto§6 odbywa
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sic w nastrojowej scenerii naszego parafialnego, lub innego wy-
branego przez nas, kosciola.

Tck wiQc stykamy sis tu z dwiema rzeczywisto§ciami Ko§-
ciola-Ko§ciolemjakowsp6lnotaludziwierzapych,kt6regoprzed-
stawicielami sa kaplan i zgromadzenie wiemych oraz -z ko§ciolem
jako budynkiem, w kt6rym rna miej sce ta podniosla uroczysto§6 .
Dzi§ skupimy sic na tym pierwszym znaczeniu -Ko§ci6l jako
zorganizowany Iud Bozy.

1. Misja Kosciola

Dla wielu z nas wla§nie w tym momencie rozpoczynaja sic
powazne trudno§ci w wierze -przy problemie Ko§ciola. Nawet
dla tych, kt6rzy nie wqtpia w istnienie Boga i uznaj a w Chrystusie
swoj ego zbawiciela -uzna6, Ze Ko§ci6lj est do czego§ potrzebny
-jest czasem trudno.  Slyszymy w6wczas: Chrystus ~ tak, Ko-
§ci61 -nie.

Chcap zrozumie6 tajemnicQ Kosciola takze i w tym wypadku
musimy siQgna6 do Ewangelii. Czego chcial Chrystus, jakie mial
plany kiedy wyznaczal Piotra „skala na kt6rej zbuduje sw6j Ko-
§ci6l" (por. Mt 16,18)? Nauczal przez trzy lata. Przyciagal wielu.
wybral tylko dwunastu. Sam nie napisal niczego, nie sporzadzil
2adnego aktu prawnego, na kt6ry mogliby sic powola6. Polegal
tylko na tym, co zapamiQtali z Jego nauczania. W§r6d wielu pole-
ceh, kierowanych do apostol6w, jedno jest najwa2niej sze. Zawie-
ra w sobie niejako istotQ misji Kosciola. To slowa Jezusa wypo-
wiedziane w6wczas, gdy po raz ostatni przed wniebowstapieniem
spotyka sic Z Jedenastoma w Galilei. Razjeszcze potwierdza po-
siadana przez siebie wladzQ i m6wi:

„Dana Mi jest wszelka wladza w niebi,e i na ziemi. Id'±cie
wiec i nauczajcie wszystkie narody: udz;ielajqc i,in chrz.tu w iti.ig
Ojca i Syna i Ducha Sw;  uczcie je zachowywa6 wsz;ystko, co
w¢mprz}Jfr¢zflJe""(Mt28,18-19).

Jest to jakby testament Jezusa zostawiany uczniom. Sta``-i=
przed nimi wyrazne zadania:
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-  maja i§6 (w §wiat, do ludzi)
- majanaucza6
-maja udziela6 chrztu
-  maja troszczy6 sic o to. by ludzie stosowali sic do Jego

nauki (uczcie zachowywa6)
Wydaje sic, Ze szczeg6lny nacisk Jezus kladzie na nauczanie;

powtarza to slowo dwukrotnie. Jakby zalezalo Mu na tym, by lu-
dzie otrzymali peina i prawdziwq wiedzQ o tym, czego nauczal.

W spoleczehstwach, kt6re zdolne sa do stworzenia pahstwa
i system6w edukacj i, nauczanie odbywa sic w pewnych wyraznych
strukturach - szkoly r6Znego szczebla, Ministerstwo O§wiaty. Ktos
musi te wysilki edukacyjne koordynowa6, czuwa6 nad tym, by
nie uczono falszywie, by uczacy posiadali odpowiednie kompe-
tencje. Podobnie rzecz rna siQ w Ko§ciele -sa odpowiednie struk-
tury na r6Znych szczeblach zajmuj ape sic przekazywaniem nauki
Chrystusa, koordynacja i czysto§cia tego przekazu.

Nauczanie w szkole kohczy siQ §wiadectwem, dyplomem.
Przyswajanie nauki Jezusa wlasciwie trwa przez care nasze Zy-
cie, ajedynym dyplomem przez nas uzyskanym moze by6 2ycie
w wiecznosci z Tym, kt6rego sluchalem przez cale Zycie.

Wprowadzanie w Dobra NowinQ, kt6ra glosil Jezus rozpo-
czyna sic od faktu o charakterze nadprzyrodzonym - od chrztu
udzielanego nam w imiQ Ojca i Syna i Ducha §w. -sakramentu

t:£ro°::£:aj:zcee£:enna£%,Wz:¥#p[::teQt[:d6L*?::ewge°t':=£egr%Cze,8„°z:::
ja Zyje, lecz Zyje we mnie Chrystus "  (Ga 2, 20). Dzjleje siQw.ieyc
dokladnie tak, jak nakazal Jezus przed prawie dwoma tysiacami
lat! Moze trochQ ulegly zmianie zewnQtrzne obrzQdy, dostosowy-
wano je bowiem do wymog6w danych czas6w, ale istota sakra-
mentupozostalanienaruszona.WlainiedziQkitemu,Zejakowsp6l-
nota ludzi wierzacych posiadamy pewne struktury, kt6re o to dbaj a.

Troska o to, aby ulatwi6 nam stosowanie sic do nauki Chry-
stusa w naszym Zyciu nalezy r6wniez do obowiazk6w Ko§ciola.
Sfuza temu liczne modlitwy, nabozehstwa, a przede wszystkim
sakramenty. To wlasnie w Kosciele otrzymuj emy prawdziwy prze-
kaz nauki Chrystusa, to tu w spolecznosci wierzapych uczymy sis
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wiary w Boga, to wla§nie wsp61ne praktykowanie wiary pomaga
nam w utrwalaniu osobistej wiQzi z Bogiem, umacnia nasza wia-
rQ. Mozna i trzeba spotyka6 Boga w lesie, mad jeziorem, w g6-
rach, widzie6 Go w oczach dziecka, w piQknie przyrody, ale to nie
wystarcza. Pobo2no§6 zdana na sama siebie, kt6ra nie rna podpo-
ry we wsp61nocie staje sic na dfuzsza metQ jalowa i mamieje.
Iezus vyraizirie powiedeial ,, Bo gdzie sq= dwaj albo trzej . zebrani
w  imie moje,  tarn jestem posr6d nich"  (Mt  16,20). BQ!d3!c we
wsp6lnocie zapewniamy sobie szczeg61na obecno§6 Jezusa. . .

A wiQcjuz wiemy czymjest i „do czego sfuzy" Ko§ci61. Wi-
dzimy, Ze apostolowie z Piotrem na czele, a potem ich nastQpcy,
nie mieli wla§ciwie innego wyj§cia, jak zadba6 o pewne struktury,
maj ape shidy6 wiememu wypelnianiu ostatniego polecenia Chry-
stusa.

2. Chrystus przywraca jedno§6 czlowieka z Bogiem

Wymagaodpowiedzijeszczejednopytanie-pocochrystus
zalozyl Ko§ci61? Dlaczego tak bardzo zalezalo Mu na tym, by
z Jego nauka zapozna6 wszystkich ludzi? Wiemy, Ze stwarzajac
czlowieka 86g uczynil go wolnym, obdarzyl rozumem i wolna
wola. Dal mu mo2liwo§6 wyboru drogi i sposobu Zycia. Osadzil
go w pelnej harmonii z Bogiem, z samym soba i z drugim cz]o-
wiekiem. Ta pierwotna harmonia zostala zburzona przez naduzy-
cie przez czlowieka wolnosci, przez grzech.  Symboliczny opis
tego podaje nam natchniony autor Ksingi Rodzaju. Pr6bowal wiQc
czlowiek i pr6buje do dzis sam bezskutecznie powr6ci6 do stanu
harmonii, gdyz wewnQtrzny niepok6j sprawia, Ze nie czuje sic
szczQ§liwy. Moze nie wie o tym, Ze tQ harmoniQ -we wszystkich
trzech plaszczyznach -moze przywr6ci6 tylko w jedno§ci z Bo-
giem. To Chrystusjako fundament Ko5ciola, Jego mQka, §mier6 i
zmartwychwstanie przywracajajedno§6 czlowieka z Bogiem i w
pozostalych relacjach. Ukochal nas bardzo i tego wla§nie dla nas
zapragnat.
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3.  Zeslanie Ducha Swietego -
poczatkiem dycia i dzialania Kosciola

CzyistniejejakisakezatodycielskiKo§ciola?Opr6czcytowa-
nychjuzsl6wJezusa,skierowanychdoPiotraiJedenastu,opr6cz
zanotowanychprzezautor6wNowegoTestamentuwielinwypo-
wiedzi Jezusa, kt6rymi przez wieki pr6bowano kierowa6 sic w
Kosciele - nie rna nic innego. Ko§ci61 w zasadzie zaczyna sis
powolanien?apostol6w,kt6rzysanastapnieprzeztrzylataprzy-
gotowywaniprzezJezusadoprzyszlejmisji.Chociazprzestajaz
Mistrzemnacodzichipilniesfuchajajegosl6w,niesa§wiadomi
jes.zcze do czego zostali powolani Dopiero pewne wydarzenie,
opisane przez §w. Pawla w Dziejach Apostolskich w calej peini
odkrywa im wage i sens spotkania z Chrystusem. Byl to dziefi
zeslania Ducha SwiQtego, uwazany za poczatek ujawnienia sis
Ko§ciola,jegoZyciaidzialania.Singnijmydotegoopisu.

PamiQtamy,jakimlQkiemprzejQcibyliapostolowiepo§mierci
Jezusa.  Stracili swego Mistrza i Pana. Niewiele pomogla dana
p:ze?I?znsapb}enTica.,.,o_tojajestemzwamipow-szysti;edvi;:-i±
c7o Sfaofecze#z.a jwz.afa " rn4f 28,  20/.  Nie bardzo byli w stanie ja
zrozumie6. Jak wiQc mogli wypeinia6 ostatni nakaz Jezusa?

IprzyszedidziefiPie6dziesiqtnicy.Siedzielicichutko,zanhiQ-
ciwWieczemiku-musielisiQbardzoba6-inagletengwaltow-
nywicherijQzykiognia...toDuch§wiQtyzstapilnanich.Wtedy
dopierootworzylidrzwiWieczemikaiwyszlinamiasto,gdziez
racjiwielkiegoZydowskiego§wiQtazgromadzilosiQbardzowie-
lupoboznychZyd6w„zewszystkichnarod6wpodsloficem".Za-
czQli glosi6 w wielu jQzykach .,wielkie dziela Boze". Duch §w.
sprawil,2enietylkopotrafilim6wi6obcymijQzykami,natchnal
ich co i jak maja m6wi6, ale takze spowodowat, Ze przestali siQ
ba6.Terazjuzmogliis6nacaly§wiatiwypeinia6polecenieJezu-
Sa.

Zrozumieli sens Smierci i zmartwychwstania swojego Pana;
zobaczyli z cala jasno§cia Boze zamiary zbawienia wszystkich
ludzi z wszelkiej niewoli. kt6rej korzeniemjest grzech.

Terazdopieropoczulimoc,wjakaichwyposa2yl,gdyukazal
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im sic zmartwychwstaly i powiedzial; „(. . .) Jak Ojciec Mnie po-
stal, tak i Ja was posylam" (J 20,21). Zdali sobie sprawQ z odpo-
wiedzialnosci, jakiej wymaga od nich realizacja tego poslannic-
twa, gdy przypomnieli sobie jak m6wil: „Kto was sfucha, Mnie
sfucha, a kto wami gardzi, Mna gardzi; lecz kto Mna gardzi, gar-
dzi Tym, kt6ry Mnie postal".

Teraz tez zaczQli rozumie6 wiele sl6w, przypowie§ci i por6w-
nah, kt6re slyszeli od Jezusa. Jak cho6by to o szczeg6lnej Jego
laczno§ci z kazdym w Niego wierzapym:  „Jcz/.esfe774 krzewe77t
winnym, wy zas latoroslami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, len
przynosi owoc obfity, poniewaz beze Mnie nic nie mozecie uczy-
#z.C " // /i, 5/ -latorosl pozostaje Zywa tak dlugo, jak dfugo jest
zwiazana z krzewem winnym.  Stanowimy wiQc jedno Zycie z
Chrystusem i w Chrystusie.

Niezwykle doswiadczenie -rzutujape potem na calejego Zy-
cie i nauczanie -prze2ywa Sw. Pawel. Wtedy jeszcze jako Sza-
wct, .,kt6ry dyszal grozq zabijania uczni6w Pahskich " zdapzall do
D8irr+asz]{]} „ by uwiezi6 i przyprowadzi6 do Jerozolimy mezczyzn i
kobiety, z:wolennik6w tej  drogi" toor. Dz 9 .1-2:). V\lbwcz;zrs to w
widzeniu przem6wil do niego Chrystus „(...) Szawle, Szawle, cze-
mu Mnie prze§1aduj esz?" „Mnie" -to znaczy kogo? Musial zasta-
nawia6 sic Szawel, bo zapytal „Kto jeste§ Panie?". I otrzymal od-
powiedz:.„JajestemJez.us,hi6regotyprze5ladujesz"(Dz95).A
wiQc dobitnie wida6 tu, jak Jezus uto2samia sis z wszystkimi w
Niegowierzacymi-uderzeniewKo§ci61jestuderzeniemwchry-
stusa.

4. Chrystus Glowa Ko§ciola

Od tamtej pamiQtnej chwili, oczywiste staly sic Jego slowa
o stalej obecno§ci z nami w Ko5ciele. §w. Pawel w li§cie do Efe-
zjan m6wi, 2e 86g Ojciec wszystko poddal Chrystusowi „ cz /ego
scunego ustanowit made wszystko Gtowq: dla Kosciota, ke6ry jest
/ego Cz.czze#7 " /E//, 22/. Chrystus jest wiQc Glowa, Ko§ciola, my
za§ Cialem Chrystusa i poszczeg61nymi Jego czlonkami (por.  1
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Kor 12, 27). Chrystus kiemje Kosciolem moca Ducha §w. przez
sakramenty, poshigi pasterskie i charyzmaty.

Ojcowie  Kosciola np.  Sw.  Augustyn,  §w.  Jam  Chryzostom
m6wia, Ze Duch §wiQty jest dusza Ko§ciola. Skoro Ko§ci6ljest
Cialem Chrystusa, a Chrystus Glowa Kosciola, to pewna konse-
kwencjatychokre§1ehjestnazywanieDuchaswiQtego,kt6ryjest
Duchem Chrystusa i kt6ry zstapil na Niego i nama§cil Go swa
obecnoscia-duszaKo§ciolal.JegodzialaniemocftDuchaSwiQ-
tego, Jego nadprzyrodzona obecno§6 sprawia, Ze mimo blQd6w i
ludzkich grzech6w, nawet tych, kt6rzy ten Ko6ci6I prowadza, j est
on Zywy po dzi§ dzieh.

Mij aly lata, ilo§6 wiemych wzrastala, Dobra Nowina rozprze-
strzeniala siejuz nie tylko po Europie, ale po calym Swiecie. Wie-
1e przez ten czas popelniono blQd6w, wielu ludzi zostalo przez to
skrzywdzonych -i za to dzi§ Kosci61 w osobie Jana Pawla 11 z
pokoraprzeprasza.Doszlodobolesnychpodzial6ww§r6dchrze-
§cijan,kt6redzi§-potyluwiekach-wydajasiQniedoprzezwy-
ciQzenia. Naroslo wiele spor6w, oskarzeri, wzajemnych animozji.
Modlimy s`iQ o jednos6 wsr6d chrze§cijan wierzap, Ze „ cJ/cz Boar
nie rna nic niemozlivego " (Lk I, 37) .

5. Chrystus zalozyl jeden Ko§ci6I

Nasze czasy zdominowal liberalizm tak2e w dziedzinie reli-
gii. Coraz cze§ciej slycha6 bylo glosy, Ze kazda religiajest OK.
Niekt6re szly nawet dalej - mozna nie wyznawa6 Zadnej religii
byleby czlowiek byl dobry i Zyl uczciwie.

Zmuszony takimi twierdzeniami Ko§ci6I wydal ostatnio do-
kunent, kt6ry rna polozy6 kres tym dyskusjom. Jest to deklaracja
Kongregacji Nauki Wiary (tego ciala w Ko§ciele, kt6re dba o czy-
sto§6 nauki Chrystusa) pt. „Dominus Jesus". Deklaracj a m6wi nan,
2e Ko§ci6I katolicki, choc niedoskonaly, jest wg tradycji tym

1   Ks. Andrzej Zuberbier, Cz}; wz.e»i w c'o wl.erz€, Wyd. „Jednos6", Kielce

1992, str.169
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samym Ko§ciolem, ktory zalozyl Jezus Chrystus. Chrystus j est
jedynym zbawicie]em i zalo2yl tylko jeden Ko§ci61. Jest to wiQc
najbardziej oczywiste miejsce, w kt6rym 86g chce zbawia6 lu-
dzi. Co nie oznacza, Ze tylko katolicy mogaby6 zbawieni. W in-
nych kosciolachjest bardzo wiele prawdy i §rodk6w zbawczych
- o czym jut wcze§niej wspominaly dokumenty soboru Watykari-
skiego 11.

Konstytucj a Dogmatyczna o Ko§ciele (KK -dokument sobo-
ru Watykahskiego 11) m6wi o r6Znych sposobach przynaleznosci
ludzi do Kosciola:

„Do tej zatem katolickiej jednosci Ludu Bozego` kt6ra jest
znakiem przyszlego pokoju powszechnego i do niego sic przy-
czynia, powohani sa wszyscy ludzie i w rdzny spos6b do niej nale-
Za lub sajej przyporzadkowani, zar6wno wiemi katolicy, j ak inni
wierzapy w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w og61e ludzie, z
laski Bozej powolani do zbawienia" (KK 13)

Jezus umarl za wszystkich ludzi. Ko§ci6I katolicki j estjednak
szczeg61nie wla§ciwym miej seem do otrzymywania daru zbawie-
nia. To stwierdzenie nie powinno budzi6 w katolikach postawy
wyzszo§ci mad innymi. Wczytujac sic w dokumenty soborowe
powinni§my dostrzec tak2e i slowa przestrogi:

„Wszyscy zas synowie Ko§ciola pamiQta6 winni o tym, 2e sw6j
uprzywilejowany stan zawdziQczaja nie wlasnym zasfugom, lecz
szczeg6lnej lasce chrystusa; je§1i za§ z laska ta nie wsp61dzialaj a
my§la, slowem i uczynkiem, nie tylko zbawieni nie bQda, ale su-
rowiej jeszcze bQda sadzeni" (KK 14)

Dalej Deklaracja wyja§nia, Ze r62nica miedzy chrzescijari-
stwem a innymi religiami polega na tym, Ze one powstaly w wyni-
ku ludzkich poszukiwah prawdy o Bogu, wierzeh ludzi, kt6rzy
poszukujap Boga w pewnym momencie stwierdzili, 2e Go zna-
lezli. Chrze§cijahstwo natomiast powstalo dlatego, Ze to 86g
postanowil szuka6 czlowieka i dal nan swojego Syna Jedno-
rodzonego, kt6ry stal sic jednym z nas.2

2  Por. 0. Salij o deklaracji „Dominus Jesus.', artykul Piotra Chmieliriskie-

go, „Niedziela" nr 43 z 22.10.2000 r.
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6.  Ja w Koscie]e

Jako ochrzczony j estem czlonkiem tej wsp61noty, kt6ra nazy-
wa sic Kosciolem. Co z tego dla mnie wynika?

Wierzymy, Ze ka2dy z nas rna do wypeinieniajakie§ zadanie
tu na ziemi, Ze Bog od niego czegos oczekuje. Niekiedy rozpo-
znajemy wolQ Boga w 1.6Znych znakach, kt6re nam daje. Czasem
trwa to dfugo i przychodzi z pewnym trudem; wymaga nieraz
skupienia i modlitwy. Czego oczekuje ode mnie? Jakajest moja
rola we wsp6lnocie ludzi wierzapych? MuszQ doj§6 do tego sam.
Jedno jest pewne -nie wolno mi bye powodem zgorszenia w
Ko§ciele. Jako czlonek wsp61notyjestem za nia odpowiedzialny.
Ja takze przyczyniam sic do wizerunku Ko§ciola; Chrystus spoty-
ka sic z ludzmi takze przeze mnie.

Slyszy sic czQsto slowa krytyki pod adresem Ko§ciola. Na
pewno bylo, jest i bQdzie wiele w nim niedoskonalo§ci -bo Ko-
§ci61 sklada sic r6wniez z grzesznych ludzi. Chociaz obecno§6 w
nim Ducha §wiQtego zapewnia stala pomoc i opiekQ samego Chry-
stusa,jednaknacodziehujawniajasiQnaszeludzkieslabo§ci.Kry-
tyka zatem obejmijmy przede wszystkim samych siebie, a potem
pr6bujmy wskazywa6 na to, co nas goi-szy w Ko§ciele. Ti-zeba to
robi6 z troska i milo§cia, a nie z szyderczaradoscia-bo przeciez to
jesttakzemojasprawa,bywKo§cieleeliminowa6zloapoirmaza6
dordlo. „ Wszyscysmy bowiem wjednym Ducha zostali ochrzczeni,
aby stanowi6jedno Cialo"  (1  Kor 12,13).
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