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Plan wykładu 

Część I: Eklezjologia 
 Zarys rozwoju refleksji na temat Kościoła 
 Geneza Kościoła 
 Istota i modele Kościoła 
  Definicja Kościoła? 
  Modele Kościoła 
   Lud Boży 
   Mistyczne Ciało Chrystusa 
   Powszechny sakrament zbawienia 
   Wspólnota (communio) 
   Świątynia 
   Oblubienica i matka 
 Struktura 
  Struktura charyzmatyczna (communio fidelium) 
  Struktura uniwersalno-lokalna (communio ecclesiarum) 
  Struktura kolegialna (communio hierarchica) 
 Stany i posługi w Kościele 
  Szafarze (biskupi, prezbiterzy, diakoni) 
  Świeccy 
  Życie konsekrowane 
 Znamiona Kościoła 
  Jedność 
   Ekskurs 1: Kościół i żydzi 
   Ekskurs 2: Kościół a wspónoty niechrześcijańskie i inne religie 
  Świętość 
  Powszechność 
  Apostolskość 
 Dodatek: Spór o charakter zbawczy (i kościelny) innych religii (J. Dupuis i Dominus Iesus) 
 



Zarys refleksji na temat Kościoła 



Określenia wspólnoty Izraela 

• „lud Izraela” (am Jahweh, λαὸς ϑεοῦ, lub κυρίου – Wj 19,4-7; Pwt 4; 7,6-12; 32, 
8-14), „dwanaście pokoleń Izraela” (Rdz 49,1-28; Pwt 33 – wyraz organizacji 
plemiennej 

• „królestwo Jahwe” (malkut Jahwe, βασιλεία τοῦ ϑεοῦ - Ps 102,19 (LXX); 
144,11.13 (LXX)), „królestwo Dawida” (2 Sm 7,8-17; 23,1-7; 1 Krn 17,14), „dwa 
domy Izraela” (Iz 8,14) – rozrost społeczny, scentralizowana struktura 

• po wygnanie babilońskim: „święta reszta” (schear lub schearit: 2 Krl 19,4; Iz 1,9; 
Ez 9,8), „diaspora”(por. Iz 49,6), „wspólnota kultu”, „zwołanie Jahwe” 
– dynamicznie z akcentem na zwoływanie qehal Jahweh, ἐκκλησία κυρίου – Pwt 9,10; 

23,2-4.9  
– statycznie z akcentem na zwołany lud edat Jahwe, συναγωγή κυρίου – Lb 27,17; 31,16; 

Ps 73,2 wg LXX) 

• Inne: „miasto święte”, „Jeruzalem”, „Syjon” (Iz 1,8n.; 46,13; Ps 149,2) 



Istotne cechy myślenia o wspólnocie w Izraelu 

1. Wspólnota będąca odpowiedzią na Boże 
wezwanie. 

2. Archetyp: wspólnota wychodząca z Egiptu, 
wspólnota zawiarająca przymierze na Synaju. 

3. Rozwój dokonuje się za sprawą wygnania.  



Nowy Testament o Kościele 

• Ewangelie synoptyczne: królestwo Boże 
– Marek: szkoła (rabinacka) 

– Mateusz: społeczność dziedzicząca po Izraelu, zaczyn uniwersalnego braterstwa  

– Łukasz: ożywienie starotestamentalnej wspólnoty 

• Jan: dobry pasterz i winny krzew – perspektywa ad intra 

• Paweł i Ef: lud Boży, świątynia Ducha, ciało Chrystusa (korporatywna osoba) 

• Hbr – dom Boży z kosmiczną liturgia Chrystusa Arcykapłana 

• Listy pasterskie: rola tradycji – K-ł filar i fundament prawdy 

• Ap – Nowe Jeruzalem, Oblubienica Baranka, nowa Ewa 

 

 



Okres patrystyczny 

Klucz: wspólnota budowana w i wokół Eucharystii. 
Dodatkowe obrazy:  
- księżyc,  
- sędziwa i odmładzająca się wiecznie staruszka (Pasterz Hermasa),  
- wierzba ogarniająca cały świat,  
- wznosząca się wysoko wieża,  
- raj, w którym zasadzone jest drzewo życia - CH (Ireneusz),  
- gospoda, do której przyszedł miłosierny Samarytanin (Ireneusz, AH III, 17,3 – por. szpital 

polowy), 
- szkoła (Klemens Aleksandryjski) 
Ważna koncepcja: populus christianus  (edykt mediolański 313) 
 1. Rola instytucji dla zrozumienia Kościoła 
 2. Otwiera drogę do zderzenia z władzą świecką 



Wchód - Zachód 

• Perspektywa łącząca 
trynitarność, chrystologię 
i pneumatologię 

• Pawłowa kategoria ciało – 
członki 

• Sakramenty i liturgia 
ważne 

Dwa nurty:  

- Monastyczny/uniwersytecki: 
eklezjologia Ciała Chrystusa 

- Jurydyczny/instytucjonalny: 
wydobywanie znaczenia 
władzy papieża 



Średniowiecze 

Nurt monastyczno-uniwersytecki: miejsce refleksji – obrona realnej 
obecności Chrystusa w Eucharystii 
 
Nurt jurydyczny: wzmacnianie władzy papieża  
- Początek – okres karoliński (Dekretały Pseudo-Izodora, IX wiek) 
- Dictatus papae Grzegorza VII (1075), reforma gregoriańska 
- Innocenty III (1198 – 1216): „papież mniej niż Bogiem, ale więcej 

niż człowiekiem” 
- bulla Unam sanctam Bonifacego VIII (1302): zbawienie zależy od 

posłuszeństwa biskupowi Rzymu 
 



Średniowiecze 

Nurt jurydyczny: wzmacnianie władzy papieża  
Reakcja: ruchy bogomiłów, waldensów, katarów, spirytuałowie z 
Janem Wiklifem (ok. 1324 – 1384) i Janem Husem (1370 – 1415) na 
czele 
Koncepcja teologiczna 1: przeciwstawienie Kościoła „prawdziwego”, 
duchowego – ubogich – Kościołowi widzialnemu - instytucjonalnemu 
Koncepcja teologiczna 2: konsyliaryzm 
 
W tym kontekście rodzi się eklezjologia: Juan de Turrecremata (zm. 
1468) 



Reformacja 

Definicja średniowiecza: congregatio fidelium 

 

Marcin Luter: congregatio sanctorum 

 

Jan Kalwin: congregatio praedestinatorum  



Reakcja Kościoła katolickiego 

Definicja z De controversiis christianae fidei (1586-1593) Roberta 
Bellermina:  

„Kościół to zgromadzenie ludzi związanych wyznaniem tej samej 
wiary chrześcijańskiej i uczestnictwem w tych samych 
sakramentach, pod zarządem prawowitych pasterzy, a zwłaszcza 
jednego Biskupa rzymskiego, namiestnika Chrystusa na ziemi”.  



Kościół po Soborze Trydenckim 

Dwa napięcia:  

• Kultura – Kościół (w związku z sekularyzacją) 

• Narodowe wspólnoty – Kościół (gallikanizm, febronianizm, 
józefinizm) 

Nurty odnowy (XIX wiek):  

- Szkoła w Tybindze - Johann Adam Möhler (1796 – 1838) 

- Collegium Romanum - Johannes Baptist Franzelin (zm. 1886) i 
Matthias Joseph Scheeben (zm. 1888) 

- John Henry Newman (1801 – 1890) 



Kościół przed SW II 

• Emil Mersch SI (zm. 1890 – 1940) i Sebastian Tromp SI (1889 – 
1975) 

• Mystici Corporis Christi (1943) Piusa XII 

 

 



Sobór Watykański II 

(od 11 listopada 1962 do 8 grudnia 1965)  

 

Paweł VI: Kościele, co sądzisz sam o sobie? 
(Quid de te ipsa dicis, Ecclesia?) 

(Przemówienie na rozpoczęcie II sesji) 



Sobór Watykański II – struktura Lumen gentium 

• I. Misterium Kościoła 

• II. Lud Boży 

• III. O hierarchicznym ustroju Kościoła, a w szczególności o Episkopacie 

• IV. Katolicy świeccy 

• V. Powszechne powołanie do świętości w Kościele 

• VI. Zakonnicy 

• VII. Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego związek z 
Kościołem w niebie 

• VIII. Błogosławiona Maryja Dziewica Boża Rodzicielka w tajemnicy 
Chrystusa i Kościoła. 
 



Istota rozumowania LG 

Całość zawiera w sobie następujący nerw rozumowania: niepojęte 
Misterium Kościoła (I) urzeczywistnia się jako braterska wspólnota 
ludu Bożego (II), wokół Chrystusa reprezentowanego przez kolegium 
biskupów z papieżem na czele (III), ilekroć wszyscy wierni zobowiązani 
do podjęcia zbawczej misji Chrystusa w świecie (IV), realizują 
powszechne powołanie do świętości (V) i pobudzani przykładem życia 
Chrystusa i darem rad ewangelicznych (VI), wytrwale pielgrzymują ku 
chwale niebieskiej (VII) w pełnej zawierzenia postawie Maryi (VIII). 

A. Czaja, „Trakat o Kościele”, s. 338–339.  



Magisterium po SW II 

- II Nadzywczaje Zgromadzenie Synodu Biskupów w Rzymie 
(1985) – rola communio ma być ważniejsza 

- Christifideles laici (1988) 

- Katechizm Kościoła Katolickiego (1992, poprawiony w 1998) 

- encyklika Ut unum sint (1995) 

- adhortacja Vita consecrata (1996) 

- adhortacja Pastores gregis (2003) 

- deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary Dominus Iesus (2000) 



Podsumowanie SW II 

Przejście od Kościoła arki i societas perfecta….  

 

(ocalić wybranych przed światem, uzasadnić swoją doskonałość jako 
wspólnoty, skoncentrować się na sobie) 

 

...do Kościoła sakramentu zbawienia.  

 

(zanieść słowo zbawienia do tych, którzy go nie słyszeli, być 
zaczynem) 



Geneza Kościoła 





A może… 

…Jezus nie chciał założyć Kościoła, ale był to pomysł wspólnoty 
uczniów (teoria wyłaniania się Kościoła z wydarzenia 
Chrystusa)? 

 

…Jezus przyszedł wypełnić ST i nie chciał tworzyć nowej religii, 
odrzucony przez Izraela zaczął zmierzać do utworzenia odrębnej 
wspólnoty (teoria koniecznej alternatywy)? 



Sed contra 

Teorie nie liczą się z niezwykłością Jezusa i niezwykłymi cechami królestwa Bożego:  
• przez Jezusa królestwo Boże jest nie tylko ogłaszane, ale po prostu przychodzi – wręcz w 

Jego własnej osobie;  
• Jezus nadaje wspólnocie, w której działa, swój kodeks moralności (Kazanie na Górze), 

pozwalając sobie przy tym na kontrast „powiedziano waszym ojcom… a ja wam powiadam”;  
• Jezus proponuje modlitwę, która będzie budowała tożsamość wspólnoty (Ojcze nasz) 
• na Ostatniej Wieczerzy dokonuje gestów niesłychanych; 
• Jezus powołuje do życia Dwunastu czyniąc bez wątpienia aluzję do 12 pokoleń Izraela;  
• pozwala sobie na formułowanie wymagań w stosunku do swoich uczniów, które są 

niesłychane – mają ze względu na niego opuścić wszystko, stosunek do Jego osoby ma być 
miarą ich wierności Bogu; 

• Jezus wykazuje olbrzymią wolność wobec przepisów Starego Prawa; 



Ergo 

 

Zamysł powołania do życia Kościoła pochodził od Jezusa.  

 

Powołanie do życia Kościoła się nie „przydarzyło” ani 
Jezusowi, ani wspólnocie uczniów.  

 



Kiedy początek wspólnoty Kościoła? 

Dwie teorie:  

- Teoria Nowego Przymierza: z boku Chrystusa na krzyżu (klaster 
obrazów: przymierze, oblubieńczość, jedno ciało, baranek 
paschalny) 

– Teoria historyczno-personalistyczna: wydarzenie Chrystusa 
(model wyłaniania odrębnej osoby przez ciąg wydarzeń; akty 
fundacyjne: Wcielenie, nauczanie o królestwie Bożym, 
ustanowienie Dwunastu, Ostatnia Wieczerza, Misterium 
Paschalne, Zesłanie Ducha Świętego). 

 

 



Początek wspólnoty niewidzialnej? 

Wgląd w Boży plan zbawienia? 

• „świat został stworzony ze względu na Kościół” (KKK 760 za 
Hermasem, Arystydesem i św. Justynem) 

• „Jak wolą Bożą jest czyn, a tym czynem jest „świat”, tak Jego 
intencją jest zbawienie człowieka, i ta intencja nazywa się 
Kościołem” (KKK 760, por. Klemens Aleksandryjski, Pedagogus, 
1,6) 



Konsekwencje 

• Komunijność natury ludzkiej („mężczyzną i kobietą stworzył 
go”, por. Rdz 1,27) to „Kościół stworzenia” (por. JP II) 

• Zwołanie ludu Bożego w tajemniczy sposób obejmuje wszystkie 
narody – Kł widzialny znak tego (por. Dz 10,45: „w każdym 
narodzie miły Mu jest ten, kto się Go boi i postępuje 
sprawiedliwie”) 

• Ecclesia ante legem – sub lege – sub gratia 

 



Ecclesia 

• ante legem (przed prawem): kosmiczne objawienie się Boga w 
rozmaitych wspólnotach ludzkości 

• sub lege (pod prawem): powołanie Abrahama pośrednie 
przygotowanie, przymierze na Synaju bezpośrednie 
przygotowanie 

• sub gratia (w stanie łaski): od Wcielenia 

 

Ważne: współpraca, wkład człowieka. Wierni współtworzą K-ł. 

 



Istota i modele Kościoła 



Próby definicji 

• definicja trynitarna Cypriana z Kartaginy (zm. 258): „Kościół to 
lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 

• definicja inkarnacyjna Johanna Adama Möhler (zm. 1838): 
„Kościół to kontynuacja Wcielenia” 

• definicja R. Bellarmina: „Kościół to zgromadzenie ludzi 
związanych wyznaniem tej samej wiary chrześcijańskiej i 
uczestnictwem w tych samych sakramentach, pod zarządem 
prawowitych pasterzy, a zwłaszcza jednego Biskupa rzymskiego, 
namiestnika Chrystusa na ziemi”. 



SW II 

Lumen gentium, 8:  

„Wyposażona w hierarchiczne organy społeczność i zarazem 
Mistyczne Ciało Chrystusa, widzialne zgromadzenie, jak i 
wspólnota duchowa, Kościół ziemski i Kościół bogaty w dobra 
niebiańskie – nie mogą być pojmowane jako dwie odrębne 
rzeczy, lecz tworzą one jedną złożoną rzeczywistość (una realitas 
complexa), w której zrasta się pierwiastek ludzki i Boski”. 

 



SW II 

• Rezygnacja z definicji 

• A. Czaja: „Kościół to wspólnota ludu Bożego zwołana przez 
Chrystusa i skupiona wokół Niego, pielgrzymująca do Ojca i 
urzeczywistniająca się w mocy Ducha Świętego przez 
posłuszeństwo słowu Bożemu, posługę sakramentalną i konkretną 
służbę człowiekowi, pod przewodnictwem kolegium apostolskiego, 
na czele z papieżem. Jako taka stanowi misterium zjednoczenia 
ludzi z Bogiem, znak i narzędzie zbawienia całego rodzaju ludzkiego 
(por. KK 1-4; KDK 1)”. „Traktat o Kościele”, s. 379. 

 



Elementy wydobyte przez definicję A. Czai 

„Kościół to wspólnota ludu Bożego zwołana 
przez Chrystusa i skupiona wokół Niego, 
pielgrzymująca do Ojca i urzeczywistniająca 
się w mocy Ducha Świętego przez 
posłuszeństwo słowu Bożemu, posługę 
sakramentalną i konkretną służbę 
człowiekowi, pod przewodnictwem 
kolegium apostolskiego, na czele z 
papieżem. Jako taka stanowi misterium 
zjednoczenia ludzi z Bogiem, znak i 
narzędzie zbawienia całego rodzaju 
ludzkiego 

• odwołanie się do kategorii wspólnoty 
(communio) i ludu Bożego,  

• chrystocentryczność,  
• trynitarność,  
• rola Ducha w urzeczywistnianiu Kościoła w 

trzech dziedzinach: martyria, leiturgia i 
diakonia – posługa miłości 

• kolegialność w zarządzaniu Kościoła pod 
przewodem Piotra 

• misterium zjednoczenia – wspólnoty, 
• znak i narzędzie (sakrament) zbawienia dla 

całej ludzkości. 
• BRAK: Mistyczne Ciało Chrystusa 



Definicja Heriberta Mühlena (1927 – 2006) 

Kościół to „jedna Osoba (Ducha Świętego) w wielu osobach (w 
Chrystusie i chrześcijanach)”. 

Plusy: 

- osobowy charakter Kościoła 

- definiuje różnicę więzi między CH a Jego ciałem fizycznym i CH a 
Jego ciałem mistycznym  

Minusy:  

- Pomniejsza rolę CH; niweluje różnice między CH, Duchem i 
chrześcijanami; nie obejmuje wszystkich aspektów 



Obrazy Lumen gentium 

Kościół jako… 

- zalążek i zaczątek królestwa Bożego na ziemi (por. nr 5),  

- owczarnia i trzoda, rola uprawna, budowla Boża, górne Jeruzalem, matka 
nasza, nieskalana Oblubienica niepokalanego Baranka (por. nr 6) 

- Ciało Chrystusa (nr 7) 

- filar i podwalina prawdy (8)  

- lud Boży (9)  

- sakrament zbawienia (1,9,48).  

Rolę Chrystusa akcentuje odwołanie się do Niego jako do Pasterza, Bramy, 
Winnego Krzewu, Kamienia Węgielnego, Baranka, Głowy Ciała bądź Mesjasza. 



Dwie propozycje artykulacji całości 

Propozycja trynitarna (Pawłowa): 

Lud Boży – Ciało Chrystusa – świątynia Ducha 

 

Propozycja soborowa (1):  

Lud Boży – Ciało Chrystusa – sakrament zbawienia – communio 

 

Ewentualnie propozycja soborowa (2): 
wspólnota ludu Bożego – Ciało Chrystusa – sakrament zbawienia 



Lud Boży 

• 1800 razy w ST, 555 w NT 

• Pokrewne obrazy: wybrana winnica, drzewo oliwne, rola 
uprawna 

 



Lud Boży - treść 

1. Bóg wybrał sobie na własność lud. 
• Wj 19,4-6: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was 

na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie 
słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie 
szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do 
Mnie należy cała ziemia. Leczy wy będziecie Mi królestwem 
kapłanów i ludem świętym. 

• 1 P 2,9: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem /Bogu/ na własność 
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was 
wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła... 
 



Lud Boży – treść  

1. Bóg wybrał sobie na własność lud. 

2. Boży wybór zawiera w sobie zobowiązanie – misyjne zadanie, 
domaga się odpowiedzi ludu (każdego członka ludu).  

3. Obraz ukazuje Kościół jako spodkobiercę i kontynuatora 
Izraela.  

4. Obraz wydobywa fundamentalną jedność i równość (przed 
hierarchią) wszystkich należących do Kościoła. 

 

 



Lud Boży - ograniczenia 

1. Pojęcie nie wydobywa kluczowej roli Chrystusa. 

2. Niebezpieczeństwo zsocjologizowania za pomocą tego pojęcia 
myślenia o Kościele.  

3. Niebezpieczeństwo politycznego nadużycia tego obrazu. 
Kościół staje się wtedy narzędziem walki politycznej.  

 



Mistyczne Ciało Chrystusa 

Trzy desygnaty Chrystusowego „ciała”:  
- Fizyczne ciało zrodzone z Maryi,  
- Eucharystia,  
- Kościół. 
Jaka więź? Ani fizyczna, ani wyłącznie moralna… 
Co podstawą? 
Na krzyżu Jezus – nowy Adam a zarazem wcielony Syn Boży namaszczony 
Duchem – oddaje swoje życie i staje się ono udziałem tych wszystkich, którzy 
przyjmują Go sakramentalnie (Jego Ciało, Jego Krew i Ducha). Jedno życie 
Chrystusa dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu rozlewa się na wszystkich 
członków integralnie i organicznie z Nim związanych.  



Mistyczne Ciało Chrystusa 

Jaka więź?  

Zjednoczenie mistyczno-pneumatohagijne. 

Mistyczne – czyli nie chodzi o zjednoczenie za pośrednictwem 
postaci eucharystycznych, nie chodzi jednak o zmniejszony 
poziom realności (!). 

Pneumatohagijne – dokonuje się za sprawą uświęcającego 
działania Ducha.  



Mistyczne Ciało Chrystusa 

Mocne strony  

1. Nie istnieje mocniejszy i bardziej 
chrystocentryczny obraz jedności 
wspólnoty wierzących. 

2. Obraz odsyła do Eucharystii i dalej do 
Paschy Chrystusa, w których znajduje 
swoje ostateczne uzasadnienie. 

 

Słabe strony 

1. Podkreślając jedność obraz 
niedostatecznie artykułuje odrębność 
członków od Głowy.  

2. Pewnym ryzykiem tego obrazu może 
też być potraktowanie go bardziej jako 
tezy na temat istniejących struktur 
Kościoła niż wskazanie zadania.  

Ad 1: Augustyn: Oblubienica dla 
równowagi; rola Ducha 

Ad 2: Przypominać wymiar eschatyczny 
sakramentów. 



Powszechny sakrament zbawineia 

Prasakrament – Chrystus 

Kościół 

Sakrament podstawowy (Grundsakrament) 

Sakrament powszechny (Allgemeinsakrament) 

Ostrożność SW II:  

„Kościół jest w Chrystusie niejako (veluti) sakramentem, czyli 
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i 
jedności całego rodzaju ludzkiego” LG 1 (por. jednak też LG 48).  

 



„niejako (veluti) sakramentem” 

w odniesieniu do Chrystusa 

Podobieństwa – znak zbawienia 
(„widzialny znak niewidzialnej łaski”); 
znak naturalny 

 

Różnica – człowieczeństwo CH święte, Kł 
święty i grzeszny zarazem; stąd znak nie 
pokrywa się z rzeczwistością, którą 
oznacza… 

w odniesieniu do sakramentów 

Podobieństwo – znak zbawienia 

 

 

Różnica – Kł znak naturalny, sakramenty 
znaki mieszane (to, do czego znaki 
odsyłają, nie jest „bytowo” z nimi 
związane); stąd sakramenty oznaczają 
tylko w czasie celebracji, Kł bez przerwy 



Powszechny sakrament zbawienia 

Mocne strony  

1. Odniesienie do Chrystusa wyraźnie 
podkreślone.  

2. Model pomaga zrozumieć, że Kościół nie 
istnieje wyłącznie sam dla siebie, ale dla 
dawania świadectwa.  

3. Zadanie świadectwa może być 
wykonywane lepiej lub gorzej – Kościół musi 
podejmować więc wysiłek nawracania się. 

4. Pozwala prosto i trafnie oddać relację 
między tym, co jest wkładem człowieka, i 
tym, co działaniem Boga, w zbawczej 
aktywności Kościoła. 

 

Słabe strony 

1. Model jest dość techniczny i wyszukany 
(szczególnie dla nie-teologów). 

2. Znalazł słaby oddźwięk w innych 
kościołach niż katolicki. 

3. Mizerne podstawy biblijne (por. jednak 
Ef 5,31-32). 



Wspólnota (communio) 

Jedność człowieka z Bogiem – punkt wyjścia.  

Boży dar.  

Wyrazem jest miłość manifestująca się w świadectwie wiary 
(martyria), liturgii (leiturgia) i służbie (diakonia).  

Chrześcijańska komunia ma zaś rozmaite poziomy: wspólnota 
wierzących (communio fidelium), wspólnota kościołów lokalnych 
(communio Ecclesiarum) i wspólnota kolegium biskupów z 
papieżem na czele (communio hierarchica). 



Wspólnota 

Mocne strony  

Ogólność – dzięki temu może być 
pojemnym modelem wyższego rzędu dla 
innych modeli.  

Słabe strony 

Ogólność – w oderwaniu od innych 
modelów nie jest to model ani szczególnie 
chrześcijański, ani judeochrześcijański. 



Świątynia 

Symbolika i układ świątyni. 

 

Trzy funkcje:  

- Miejsce obecności 

- Miejsce składania ofiar 

- Miejsce świadectwa 

 

Historia: namiot spotkania – świątynia jerozolimska – Chrystus 

 



Świątynia 

Możemy mieć swój udział w kulcie Chrystusa. 
1 Kor 3, 16–17: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch 
Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy 
Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. 
2 Kor 6,16–18: Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my 
jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: 
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni 
będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spomiędzy nich i odłączcie się od 
nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i 
będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan 
wszechmogący. (cytat jest zlepkiem wielu fragmentów ST) 
 



Świątynia 

Ef 2,19-22: A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście 
współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na 
fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus 
Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w 
Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić 
mieszkanie Boga przez Ducha (por. też 2, 14 mówiące o zburzeniu 
rozdzielającego muru między poganami i żydami). 

1 P 2,5: …wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa 
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 
miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (por. też Rz 12, 1-2; Hbr 13, 15-16). 

 



Świątynia 

Mocne strony  
1. Kościół jest interpretowany radykalnie 
chrystocentrycznie.  

2. Model funduje ludzką godność. 

3. Dzięki przejściu między namiotem spotkania – 
świątynią – Chrystusem następuje bardzo 
interesujące oświetlenie zależności między tym, 
co materialne i duchowe, rytualne i egzystencjalne 
w kulcie.  

4. Dzięki swej historii model zawiera wywrotowy 
potencjał teologiczny – zaprasza do nawracania 
się na myślenie NT. 

  

Słabe strony 

1. Model w oderwaniu od 
nowotestamentalnego przeformułowania 
może służyć do podkreślania rytualnego 
charakteru kultu.  



Oblubienica i matka 

• ST przedstawia dwa tropy: czysta i wierna oblubienica (Pnp) i 
niewierna małżonka Boga, który wciąż przypomina o swojej 
wierności (Oz, Ez 16, Jr 2, 20–25; 3, 1-13). 

• W NT najważniejszy tekst: Ef 5,21-32. Więź Chrystus Głowa – 
Kościół ciało zostaje w nim wprost zestawione z miłością męża 
do żony. Inne teksty na temat oblubieńczej relacji CH – Kł: Mt 
9,15; J 3,29; Ap 19,7 i 21,2.  

• Kł – matka: Ga 4,26.31; Ap 12; Cyprian: „nie może mieć Boga za 
Ojca, kto nie ma Kościoła za matkę”. 

 



Oblubienica i matka 

Mocne strony  

 1. Obydwa obrazy podkreślają odrębność 
– autonomię rzeczywistości Kościoła 
wobec Chrystusa. 

2. Każdy z obrazów, choć każdy na nieco 
inny sposób, pozwala wejrzeć w charakter 
więzi łączącej Chrystusa z Kościołem, 
poznać „barwy” Bożej miłości. Modele 
nośne egzystencjalnie. 

 

Słabe strony 

1. Modele nie są w stanie dostatecznie 
mocno ukazać jedności między 
Chrystusem a Kościołem. 

2. Istnieje pewne ryzyko zbyt 
antropomorficznej interpretacji każdego z 
nich. 

 



Struktura i posługi w Kościele 



Struktura Kościoła 

„jedna rzeczywistość złożona” (una realitas complexa) 

a więc 

jedność i wielość 

 

Trzy poziomy rozważań:  

- communio fidelium 

- communio Ecclesiarum 

- communio hierarchica 



Struktura charyzmatyczna (communio fidelium) 

Wierni: „wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud 
Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, 
prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe 
całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i 
świecie” (LG nr 31). 

Chrzest ustanawia wspólnotę równych.  

Wszyscy ochrzczeni uczestniczą w kapłaństwie powszechnym 
(uzdalnia do składania duchowych ofiar razem z Chrystusem). 



Struktura charyzmatyczna (communio fidelium) 

Różnorodność – wielorakość charyzmatów.  

Pojęcie Pawłowe - w NT pojawia się 17 razy, 16 razy w dziele św. 
Pawła (m.in. Rz 12,6; 1 Kor 1,7; 7,7; 12,1; 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6; 1 P 
4,10). 

Charyzmat – Boży dar udzielony wierzącym, objawiający 
Chrystusowego Ducha.  



Charyzmaty  

Dwie tezy, co do których dziś zgodność:  

1. Charyzmaty mają w Kościele zasięg powszechny – Duch udziela 
ich wszystkim wierzącym i każdemu wierzącemu: „każdy 
otrzymuje od Boga swój własny dar łaski (idion charisma), jeden 
taki, drugi taki” (1 Kor 1,7; por. CL 21). 

2. Nie należy przeciwstawiać sobie charyzmatu i urzędu w 
Kościele. Urząd jest także charyzmatem. (Por. CL 22).  



Struktura uniwersalno-lokalna  
(communio Ecclesiarum) 

 

Eucharystia – źródło jedności i wielości 

 

Mnogość – miejsc i czasów 

Jedność – relacja do CH (reprezentowanego przez biskupa) 

 

Kościół lokalny czy partykularny jest ustanawiany przez 
wspólnotę eucharystyczną celebrowaną w łączności z biskupem. 



Struktura uniwersalno-lokalna  
(communio Ecclesiarum) 

Konsekwencje 

- Kościół ma strukturę wspólnoty wspólnot.  

- Kościoły lokalne nie są całym Kłem, ale są Kościołem w pełni 
(bo relacja do Chrystusa).  

- Trudno jest oddać relację między Kościołem lokalnym a 
Kościołem uniwersalnym. 



Relacja Kł lokalny – Kł uniwersalny 

„wzajemne zadomowienie” (W. Kasper) 

„swego rodzaju osmoza” (J.M.R. Tillard) 

wzajemna i całkowita „immanencja” (S. Pié-Ninot) 

„wzajemna jedność (interioritas), pewien rodzaj przenikania się 
(interpenetratio)” (Międzynarodowa Komisja Teologiczna) 

„wzajemne przenikanie się” – perychoreza (Jan Paweł II i 
Benedykt XVI) 



 

Co było najpierw:  

Kościół lokalny czy Kościół uniwersalny? 
 



Spór o uprzedniość ontyczną i czasową  
Kościoła powszechnego 

Joseph Ratzinger  

Ontyczna uprzedniość Kła powszechnego:  

- nauczanie ojców o preegzystencji Kła;  

- Pawłowe „górne Jeruzalem”, które 
poprzedza wszystko (np. Ga 4,26) 

Po dyskusji: teleologiczna uprzedniość 

 

Czasowa uprzedniość Kła powszechnego:  

Dwunastu, Pięćdziesiątnica – to zrodzenie 
Kościoła dla wszystkich narodów, zaczyn 
zawierający w sobie całość, gmina 
jerozolimska potem 

Walter Kasper 

Ontyczna uprzedniość Kła powszechnego:  

- wracamy do statycznej i piramidalnej 
wizji Kła sprzed SW II 

 

 

Czasowa jednoczesność Kościoła 
lokalnego i powszechnego – przykład: 
gmina jerozolimska.  



Struktura kolegialna (communio hierarchica) 

Hierarchia ustanowiona razem ze wspólnotą (zob. Pastores dabo 
vobis, 16). Relacja wspólnota – hierarchia to też perychoreza. 

Hierarchia – wierni, którzy reprezentują we wspólnocie 
Chrystusa:  

- Biskupi i prezbiterzy (działają w imieniu i zastępstwie Chrystusa 
Głowy i Pasterza, udział w kapłaństwie) 

- Diakoni (działają w imieniu i zastępstwie Chrystusa Sługi). 

 



Struktura kolegialna (communio hierarchica) 

Zasada działania: „ze wspólnoty – dla wspólnoty – we 
wspólnocie”. 

Stąd kolegialność działania. 

Biskup Rzymu – zasada jedności całego kolegium (wtórna – nie 
ustanawia jedności).  

 



Stany i posługi w Kościele 

Trzy stany:  

- duchowny  

- świecki 

- zakonny 

Dwie zasady wyodrębnienia:  

- posługa ministerialna duchownych 

- sposób życia osób zakonnych 



Szafarze (duchowni) 

- Tożsamość szafarza – wzór w tożsamości Jezusa (Jezus jest 
Chrystusem). 

- Święcenia – naznaczają na zawsze charakterem duchowym, 
wyłączają ze wspólnoty wiernych przeznaczając na służbę Kłowi. 

- Potrójny urząd: nauczania (munus docenti), sprawowania kultu 
Bożego (munus liturgicum) i pasterskich rządów (munus regendi).  

- Różnica istoty, a nie stopnia wobec kapłaństwa powszechnego.  

- Pełnia biskup, prezbiter uczestniczy w urzędzie, diakon 
współpracuje z biskupem.  

 

 



Biskup Rzymu 

• Nie jest to dodatkowa stopień święceń; jedynie – pełnia władzy 
jurysdykcyjnej w Kościele. 

• Pastor Aeternus SW I (1870): „Kościół Rzymski z zrządzenia Pana 
posiada prymat zwyczajnej władzy nad wszystkimi innymi 
Kościołami i że ta władza jurysdykcyjna rzymskiego papieża jest 
prawdziwie biskupia i bezpośrednia” (BF, II, 52) 

• LG 22: „Biskup Rzymu posiada wobec Kościoła mocą swojej misji, 
mianowicie Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, pełną, 
najwyższą i powszechną władzę, którą ma prawo zawsze 
sprawować w sposób nieskrępowany. 

• Ale różnica primatus – papatus  



Biskupi 

Nie są jedynie wikariuszami biskupa Rzymu. Sprawują w 
Kościołach lokalnych im powierzonych władzę własną, zwyczajną 

i bezpośrednią (por. LG 27). 

 

kolegialność afektywna (collegialitas affectiva)  

a  

kolegialność efektywna (collegialitas effectiva) 

(por. Pastores gregis) 



Świeccy 

„Przez pojęcie "świeccy" rozumie się tutaj wszystkich wiernych, 
którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego 
prawnie ustanowionego w Kościele. Są to wierni, którzy wcieleni 
przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i stawszy 
się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i 
królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe całemu ludowi 
chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie” (LG 31). 



Świeccy 

„Specyficzną właściwością laików jest ich świecki charakter. … 
Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest 
szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami 
świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie… 
Tam powołuje ich Bóg, aby pełniąc właściwą sobie misję, 
kierowani duchem ewangelicznym, jak zaczyn, od wewnętrz 
niejako przyczyniali się do uświęcenia świata, i tak przede 
wszystkim świadectwem życia, promieniując wiarą, nadzieję i 
miłością, ukazywali innym Chrystusa” (LG 31). 



Świeccy 

• Przemiana świata od wewnątrz 

• Powołanie 

• Udział we władzy (ograniczony zasadą, że zdolność 
do reprezentowania Chrystusa zyskiwana przez 
święcenia podstawa) 



Życie konsekrowane 

• Eschatologiczny znak nadejścia królestwa 
Bożego 

• Wyraz oblubieńczej – wyłącznej – więzi 
między Chrystusem i Kościołem 



Znamiona Kościoła 



Znamiona ogólnie 

Na Soborze Konastantynopolitańskim (381) i w kilku 
wcześniejszych wschodnich wyznaniach wiary (DH 41-42) Kościół 
został określony jako jeden, święty, katolicki i apostolski (DH 150; 
SW II –LG 8).  

Te określenia uznaje się za najważniejszą charakterystykę 
Kościoła – zbiór własności, bez których, Kościół nie byłby 
Kościołem. Boże dary… 



Znamiona przed SW II 

I. Niewątpliwie Chrystus obdarzył swój Kościół rozważanymi 
przymiotami. 

II. Kościół katolick posiada je w sposób niemożliwy do 
zakwestionowania.  

III. Ergo: tylko Kościół katolicki jest prawdziwym Kościołem 
Chrystusowym. 



Przełom na Soborze 

„To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu 
wiary jako jeden, święty, katolicki i apostolski, który Zbawiciel nasz po 
zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi (J 21,17), 
zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali 
(por. Mt 28,18 nn), i który założył na wieki jako "filar i podwalinę 
prawdy" (1 Tm 3,15). Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na 
tym świecie jako społeczność, trwa (subsistit) w Kościele katolickim, 
rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim 
we wspólnocie (communio), choć i poza jego organizmem znajdują 
się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary 
Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej”. 



Wykluczamy 

Eklezjologiczny nestorianizm 

Oddzielenie ducha od ciała w myśleniu o 
Kościele, np.  

„Prawdziwy Kościół nie istnieje w Kościele 
katolickim, KK ma w sobie tylko „część” – 

choć największą - prawdy”  

Vel  

„Prawdziwy Kościół Chrystusa zaistnieje 
dopiero na końcu czasów” 

Eklezjologiczny monofizytyzm 

Zlanie w jedno tego, co duchowe, i tego, 
co cielesne, w analizie Kościoła, czyli 

 

„Prawdziwy Kościół Chrystusa istnieje 
wyłącznie w Kościele katolickim, a poza 

nim nie ma żadnej prawdziwej 
kościelności” 



Jedność 

Jedność i różnorodność siebie warunkują – trójjedyność model.  

Realizuje się w Eucharystii.  

Wyraz widzialny – potrójny węzeł definicji Bellarmina.  

Jedność i jedyność.  

A propos jedyności propozycja LG 14-16:  

- przynależący do Kościoła (incorporati) 

- związani (coniuncti) z Kościołem z licznych powodów 

- przyporządkowanie (ordinati) do ludu Bożego  

 



Korzenie propozycji LG 14-16: Tomasz z Akwinu 

Tym różni się naturalne ciało człowieka od mistycznego ciała Kościoła, że członki ciała naturalnego istnieją wszystkie 
naraz, członki zaś ciała mistycznego nie istnieją wszystkie naraz ani co do ich istnienia naturalnego – gdyż ciało 
Kościoła jest ustanawiane przez ludzi, którzy byli od początku świata i będą aż po jego kres – ani co do istnienia łaski 
– gdyż nawet wśród żyjących w tym samym czasie, niektórzy łaski nie posiadają a otrzymają ją później, inni zaś już ją 
posiadają. Tak więc za członki ciała mistycznego należy uznać nie tylko tych, którzy są nimi w akcie, ale także tych, 
którzy są nimi w możności. Niektórzy jednak, którzy są członkami mistycznego ciała w możności, nigdy nimi nie będą 
w akcie, inni zaś kiedyś staną się nimi w akcie według następujących trzech stopni: po pierwsze, przez wiarę; po 
drugie, przez miłość w drodze; po trzecie, przez radowanie się w ojczyźnie. Należy więc stwierdzić, że – rozważając 
rzecz ogólnie według całości trwania świata – Chrystus jest Głową wszystkich ludzi, lecz w różnym stopniu. Po 
pierwsze bowiem i przede wszystkim jest Głową złączonych z Nim aktualnie przez chwałę; po drugie złączonych z 
Nim aktualnie przez miłość; po trzecie złączonych z Nim aktualnie przez wiarę; po czwarte złączonych z Nim tylko w 
możności, która nie została zaktualizowana, ale zostanie – zgodnie z boskim przeznaczeniem; po piąte wreszcie 
złączonych z Nim w możności, która nigdy nie zostanie zaktualizowana, jak ludzi żyjących na tym świecie 
niebędących przeznaczonymi. Ci jednak, odchodząc z tego świata, zupełnie przestają być członkami Chrystusa, gdyż 
już nie są w możności, by z Nim się zjednoczyć.  
 
Summa Theologiae, III, q. 8, a. 3, corp. 



Problem Izraela 

Żaden model nie pasuje…  

Z jednej strony: model substytucyjny (Kościół zastępuje Izraela), 
model judeochrześcijański (Kościół integruje w sobie Izraela), 
model ilustracyjny (negatywny przykład wobec poczynań 
Kościoła) 

Z drugiej strony model komplementarności (Kościół uzupełnia 
Izraela) 

Co pozostaje?  

Bolesne puste miejsce… 



Świętość 

Świętość obiektywna i subiektywna. Pierwsza dana, druga zadana.  

Dana, bo ludzki grzech nie może powstrzymać Boga pragnącego 
udzielać się swojemu ludowi (sens ex opere operato). 

Kościół święty świętością Głowy, grzeszny grzesznością członków. 

Nie mamy „grzesznego Kościoła”. Dlaczego?  

- Grzech nie dotyka istoty Kościoła  

- Grzech jest „własnością” członków, nie wspólnoty 

- Między grzechem i świętością, podobnie jak między złem i dobrem 
nie ma symetrii   

 



Powszechność 

Powszechność zewnętrzna i wewnętrzna. 

Zewnętrzna – Kł posłany do ludzi wszelkich miejsc i czasów.  

Wewnętrzna – Kł wyposażony w pełnię łaski i prawdy.  



Apostolskość 

Wszelka działalność do rozszerzenia królestwa Bożego w świecie.  
K jest apostolski na trzy sposoby: 
1. apostolskością genezy, pochodzenia – został zbudowany „na fudamencie 
Apostołów” (Ef 2,20; Ap 21,14);  
2. apostolskością nauki – wiary – wszystko, co Apostołowie przekazali ustnie 
lub pisemnie dalej określa się mianem „tradycji apostolskiej”, która daje nam 
jedyny dostęp do czynów i słów Jezusa; 
3. apostolskością sukcesji – Apostołowie przekazali swoim następcom urząd 
otrzymany od Chrystusa wraz z obietnicą Chrystusa, że pozostanie z nimi aż 
do skończenia świata (Mt 28,20). 
Stąd przywilej nieomylności udzielony Kościołowi (por. 1 Tm 3,15).  
 
 


