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Słowo wstępne

Rozpoczęliśmy kolejny rok duszpasterski 2022/2023, 
który przeżywać będziemy pod hasłem: „Wierzę 
w Kościół Chrystusowy”.

Istotne prawdy naszej wiary są sformułowane 
w wyznaniu wiary, które składamy każdego dnia 
w ramach pacierza i w czasie niedzielnej Mszy Świętej. 
To ma być nie tylko wyrecytowanie z pamięci tych 
prawd wiary, ale ich zrozumienie i odnoszenie się 
do nich w codziennym życiu. Jak to ma wyglądać? 
Jeżeli wierzę w Boga, to oddaję Mu należną cześć 
i wypełniam Jego wolę. Jeżeli wierzę w życie wiecz-
ne i zmartwychwstanie ciał, to żyję tak, aby zasłużyć 
sobie na życie wieczne w niebie. A jak w codziennym 
życiu mam zaakcentować prawdę: „wierzę w Kościół 
Chrystusowy”? Oto pytanie, na które chcemy Wam 
dać odpowiedź w tegorocznym numerze naszej ko-
lejnej gazetki parafialnej. Przygotowaliśmy tematy, 
które pozwolą Wam w pełni spojrzeć na rzeczywistość 
Kościoła, bo niestety świat zniekształca jego obraz. 
Widzi w nim tylko instytucję, która wtrąca się w życie 
społeczne i polityczne oraz utrzymuje nieludzkie zasady 
moralne, które nie pasują do współczesnego świata. 
Opracowane zagadnienia mają Wam uświadomić, że 
Kościół jest Chrystusowy i należę do niego, aby się 
zbawić. Każdy katolik powinien powiedzieć: to jest 
mój Kościół i czuje się za niego odpowiedzialnym. Nie 
można mówić: „wierzę w Boga, a odrzucam Kościół”, bo 

wtedy odrzucam samego Chrystusa, który jest twórcą 
Kościoła. Ukażemy Wam, że pośrednictwo Kościoła 
w drodze do zbawienia jest konieczne.

Dziękuję naszym autorom, którzy podjęli trud opraco-
wania niełatwych zagadnień o rzeczywistości Kościoła.

Ta gazetka trafi do Waszych rodzin przed świętami 
Bożego Narodzenia, dlatego też pragnę wszystkim 
Czytelnikom, Parafianom, złożyć najlepsze życzenia. 
Święta Bożego Narodzenia to dzieło Kościoła, który od 
samego początku dbał o to, aby ważne prawdy wiary 
uroczyście celebrować, a taką właśnie jest prawda, że 
Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. 
Wyznaczył więc datę na 25 grudnia. W tym dniu na-
sze serca wypełnia radość, że Boże Dziecię przyszło 
na świat, aby nas zbawić. To w Kościele narodziły się 
piękne tradycje bożonarodzeniowe: kolędy, jasełka, 
szopki. Życzę Wam w tym dniu dużo radości i poko-
ju płynącego z narodzin Zbawiciela świata i mocnej 
wiary, że Jezus jest obecny w swoim Kościele cały 
czas. Cieszcie się przynależnością do Kościoła i we 
wspólnocie Kościoła mocno trwajcie. Niech nowy 
rok duszpasterski umocni Waszą więź z Kościołem 
Chrystusowym.

Ksiądz Proboszcz
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Chrystus  tworzy Kośc iół

Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
Człowiekiem. W Nim dwie natury połączyły się 
w jednej osobie. W Jezusie istnieje wyjątkowa 

łączność Boga z człowiekiem. Przez wcielenie stał się 
idealnym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. 
Jezus wiedział, że po zmartwychwstaniu wstąpi do 
nieba, dlatego założył wspólnotę. Ta wspólnota po 
Jego odejściu do nieba stała się na wzór Chrystusa 
pośrednikiem między Bogiem a światem widzialnym. 
Musi więc być – analogicznie do tajemnicy wcielenia 
Syna Bożego – wspólnotą duchową, mającą ścisły 
związek z Bogiem, i równocześnie widzialną, należącą 
do społeczności ludzkiej.

Powoływanie tej wspólnoty jest procesem rozło-
żonym w czasie, długotrwałym i złożonym. Początek 
sięga czasów patriarchalnych Starego Testamentu. Bóg 
Ojciec stopniowo tworzy z rodziny Abrahama naród 
izraelski. Z tym narodem zawiera za pośrednictwem 
Mojżesz przymierze. Przemawia do niego przez proro-
ków. Przygotowuje Izraelitów na przyjście Mesjasza. 
Gdy Izraelici nie przestrzegają przymierza i odwracają 
się od Boga, zostaje spośród nich wybrana „reszta”, 
która będzie gotowa przyjąć na ziemi Zbawiciela. 
Pojawia się obietnica nowego ludu Bożego, do któ-
rego należeć będą już nie tylko Izraelici, ale wszystkie 
narody na ziemi. W proroctwach Starego Testamentu 
zapowiadany nowy lud Boży połączony jest z czasami 
mesjańskimi i nadejściem Królestwa Bożego.

*  *  *
Proroctwa te wypełniają się wraz z narodzinami Jezusa. 
Na początku tylko nieliczni wiedzą, że Jezus jest Synem 
Bożym – to Maryja, św. Józef, pasterze, Mędrcy ze 
Wschodu, starzec Symeon, prorokini Anna. Pan Jezus 
przez trzydzieści lat żył „w ukryciu”. Mieszkał w Naza-
recie. Pracował jako cieśla. Po tych trzydziestu latach 
rozpoczął trzyletnią działalność. Na jej początku ogłosił, 
że już przyszło na ziemię królestwo Boże. Mówił: „Czas 
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). To znak, że 
faktycznie przyszedł na ziemię Zbawiciel.

Działalność publiczna Jezusa to jednocześnie mó-
wienie, czym jest królestwo Boże, i formowanie tego 
królestwa wśród ludzi. W całym nauczaniu Chrystus 
podkreślał, że królestwo Boże nie jest z tej ziemi. 
Ma charakter duchowy i religijny. Jest panowaniem 
Bożej miłości w sercach ludzkich. Od przynależności 
do wspólnoty Królestwa Bożego istniejącej na zie-

mi zależeć będzie otrzymanie w wieczności udziału 
w wiecznym królestwie Boga. Nauka o królestwie 
Bożym to pierwszy etap tworzenia przez Jezusa no-
wego Ludu Bożego.

Drugim, równoległym z nauczaniem, było stopnio-
we ustanawianie widzialnych, organizacyjnych struk-
tur Królestwa Bożego na ziemi – Kościoła. Ten etap 
Jezus rozpoczyna od powołania uczniów. Dzieje się to 
na początku Jego publicznej działalności. W tamtych 
czasach w Palestynie nie było niczym niezwykłym, 
że rabbi, czyli nauczyciel (człowiek wyjątkowo mą-
dry, ceniony – a tak początkowo myślano o Jezusie), 
miał swoich uczniów. To uczniowie wybierali sobie 
zbieżnego z ich poglądami nauczyciela, towarzyszyli 
mu, słuchali jego nauk. Jezus swoich uczniów wybiera 
sam: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przy-
nosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 
15,16). Jako pierwsi po chrzcie Jezusa w Jordanie idą 
za Nim dwaj uczniowie Jana Chrzciciela. W Galilei 
Jezus po imieniu wzywa do pójścia za sobą braci 
Szymona i Andrzeja, Jakuba i Jana. Później powołu-
je pozostałych uczniów. W końcu spośród uczniów 
wybiera imiennie Dwunastu. Powołanie Dwunastu 
miało charakter uroczysty. Od momentu powołania 
tworzą oni z Jezusem trwałą grupę. Towarzyszą Mu 
w nauczaniu, czynieniu cudów. Są przygotowywani, 
by po odejściu Nauczyciela kontynuować Jego mi-
sję. Z woli Jezusa będą „kamieniem węgielnym”, na 
którym zostanie zbudowany i będzie trwał nowy lud 
Boży, czyli założony przez Chrystusa Kościół. 

Wybranych uczniów Jezus „posyła”. Stąd nazwa 
„apostoł”. Słowo to znaczy „wysłannik”. W tym przy-
padku – wysłannik Boga, Jezusa, zwiastun dobrej 
nowiny o zbawieniu. Liczba dwanaście nie jest tu-
taj przypadkowa. Nawiązuje do dwunastu pokoleń 
Izraela, starego ludu Bożego: „Jezus zaś rzekł do nich: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy 
Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, 
wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na 
dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela»” 
(Mt 19,28).

Po zmartwychwstaniu Chrystus przekazał apostołom 
władzę nauczania, uświęcania i rządzenia w Koście-
le: „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi 
słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie naro-



4

WOKÓŁ KRZYŻA

dy, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem»” (Mt 28,18-20). Otrzymaną władzę apo-
stołowie przekazali swoim następcom, biskupom, ci 
z kolei swoim następcom. I tak będzie to trwać aż do 
powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Władza 
udzielona przez Chrystusa apostołom i ich następcom 
nie jest osobistym przywilejem dla nich, ale uprawnie-
niem niezbędnym do budowania Królestwa Bożego 
na ziemi. Wypełnianie tej władzy ma być służbą dla 
dobra całego Kościoła.

Ustanowienie grona dwunastu apostołów jest istot-
nym elementem konstruowania Kościoła. Tak samo 
jak wybranie jednego spośród nich i przekazanie mu 
najwyższej władzy w Kościele. Chrystus sam bezpo-
średnio wybiera Piotra i w wyraźnych przekazach daje 
mu prymat w całej wspólnocie ludu Bożego. Piotr, 
pierwszy papież – i każdy kolejny – ma upoważnienie 
do kierowania Kościołem, pierwszeństwo władzy. 
Jest to władza najwyższa, pełna, autonomiczna, po-
wszechna i bezpośrednia nad wiernymi wszystkich 
diecezji. Przekazanie prymatu św. Piotrowi opisane 
jest w ewangeliach: „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 16,18-19). 
„A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona 
Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie wię-
cej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki 
moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?». Odparł 
Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do 
niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: 
«Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmucił 
się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz 
Mnie?» i rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, 
Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś 
owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy 
byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie 
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 
swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie 
chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią 
uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: 
«Pójdź za Mną!»” (J 21,15-17).

Pojawiają się w słowach Jezusa (jak często w Biblii) 
obrazy i symbole: skała, klucze, wiązanie i rozwiązy-
wanie. Symbol skały – opoki – oznacza budowanie 
nowego ludu Bożego na trwałym fundamencie. Piotr 
i jego następcy będą gwarancją trwałości Kościoła, 

spoiwem jego jedności. Do tego stopnia, że mimo 
upływu czasu oraz zła działającego na zewnątrz i we-
wnątrz wspólnoty „bramy piekielne jej nie przemogą”.

Symbolem władzy są klucze. W wielu kulturach 
posiadanie kluczy do bram miasta oznaczało sprawo-
wanie władzy nad jego społecznością. W tym władzy 
rządzenia i rozstrzygania sporów. Jezus obiecuje Piotro-
wi „klucze królestwa niebieskiego”. Zapowiada w ten 
sposób, że Piotr otrzyma w Kościele władzę rządzenia.

Autorytet władzy Piotra ukazuje również obraz 
„wiązania i rozwiązywania”. To zapowiedź władzy 
sądowniczej, prawodawczej, władzy karania. Obejmuje 
ona całą wspólnotę Kościoła powszechnego. Papież 
może „wiązać i rozwiązywać”, czyli mocą swego urzędu 
„nakazywać i zakazywać”.

Piotr po trzykrotnym zapewnieniu o bezgranicz-
nym oddaniu i wierności słyszy: „Paś owce moje, paś 
baranki moje”. W słowach tych Jezus, Dobry Pasterz, 
w uroczysty sposób przekazuje mu władzę pasterską 
nad swoją owczarnią.

Trzecim etapem realizacji Bożego planu zbawienia 
i założenia Kościoła było ustanowienie Eucharystii 
w czasie ostatniej wieczerzy. Uczestniczyło w niej 
z Jezusem dwunastu apostołów. Znów symbolizują 
oni dwanaście pokoleń Izraela. Nie cały lud Boży 
Starego Testamentu przyjął Jezusa jako Mesjasza. 
Nawet kapłani i przywódcy Go odrzucili. Stary lud 
Boży nie wypełnił swoich zobowiązać Starego Przy-
mierza, zawartego pod Synajem. Ostatnia wieczerza 
rozpoczyna Nowe Przymierze, zawarte między Bogiem 
a całą ludzkością. Realizować je będzie Kościół, nowy 
lud Boży. Znakiem zawarcia Nowego Przymierza jest 
krew Chrystusa – w Wieczerniku złożona w ofierze 
pod postacią wina, a na krzyżu w sposób fizyczny. 
W Wielki Piątek z przebitego boku Jezusa wypłynęły 
krew i woda, symbol narodzin Kościoła. Krew oznacza 
to, co boskie w Kościele. Woda – to, co ludzkie. W cza-
sie ustanowienia Eucharystii Jezus polecił apostołom: 
„To czyńcie na moją pamiątkę”. Nauczyciel i Mistrz 
chce być w swoim Kościele zawsze obecny w sposób 
rzeczywisty.

Ustanowienie Eucharystii, ściśle złączone z męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, jest zasad-
niczym momentem w procesie ustanowienia Kościo-
ła. Zwieńczeniem tego procesu było Zesłanie Ducha 
Świętego. Duch Święty sprawił, że wspólnota Kościoła 
stała się zdolna do zaistnienia na ziemi bez fizycznej 
obecności swojego Założyciela oraz do wypełniania 
powierzonej jej misji. Misją tą jest pośredniczenie 
między Bogiem a światem. Mają ją wypełniać wszy-
scy ochrzczeni. Zarówno hierarchia, jak i świeccy, 
choć sposób i odpowiedzialność jej realizacji zależy od 
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pełnionych funkcji i powierzonych w Kościele zadań. 
Cała wspólnota ma obowiązek słowem i życiem gło-
sić Ewangelię o zbawieniu, być świadkiem wiary dla 
siebie nawzajem i dla tych, którzy są poza Kościołem. 
W ten sposób realizują pierwsze i podstawowe zadanie 
ochrzczonych – zbawienie całego ludu Bożego i uka-
zywanie drogi do nieba wszystkim ludziom na ziemi.

*  *  *
W wypełnianiu zadań Chrystus nie pozostawił swo-
ich uczniów samotnymi. Obiecał, że będzie z nimi 
„przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 
28,20). Tajemniczą więź Jezusa z założoną przez Nie-
go wspólnotą ukazuje biblijny obraz Kościoła jako 
Mistycznego Ciała Chrystusa. Najbardziej wyraźnie 
przedstawił tę prawdę św. Paweł w swoich listach. 
Chrystus jest Głową Kościoła. Cała wspólnota Ko-
ścioła tworzy Ciało Chrystusa. Od chrztu świętego 
człowiek zostaje wszczepiony w „jedno Ciało” i wraz 
z wszystkimi ochrzczonymi stanowi jedność oraz 
jest ściśle zjednoczony z Chrystusem. W ludzkim 
ciele różne części mają różne zadania i funkcje, ale 
potrzebują się wzajemnie, by całe ciało 
mogło funkcjonować. Są od siebie zależne. 
Jeśli człowieka boli ręka, to cierpi człowiek 
jako całość. Również dobre samopoczucie 
i radość, które odczuwa człowiek, nie są 
udziałem tylko jednej części ciała. Tak też 
jest w Kościele. Ochrzczeni mają różne 
zadania i funkcje. Żyją w różnych sta-
nach – jako duchowni, osoby zakonne, 
małżonkowie, wdowy, wdowcy, osoby 
bezżenne – ale ta różnorodność tworzy 
jedną wspólnotę. Grzechy indywidualne 
ranią cały Kościół. Czyjaś świętość i czy-
nione dobro ubogacają cały Kościół. Ciało 
nie może istnieć bez głowy. Kościół nie 
może istnieć bez Jezusa. Kościół nie jest 
zgromadzony wokół Jezusa. Kościół i Jezus 
stanowią jedność. W Kościele w tajem-
niczy sposób to, co ludzkie, jednoczy się 
z tym, co boskie. Niemniej jednak „Kościół” 
nie równa się „Chrystus”. Stanowią jed-
ność, ale nie są tym samym. Chrystus jest 
Bogiem, jest po trzykroć święty. Kościół, 
lud Boży na ziemi, ma się upodabniać do 
Głowy Mistycznego Ciała, jednak żyją 
w nim ludzie, którzy co prawda pragną 
dobra, ale ich natura, skażona przez grzech 
pierworodny, jest skłonna do zła. Jednak 
dzięki łaskom Bożym udzielanym w Ko-
ściele i przez Kościół mogą pokonywać złe 

skłonności i zdobywać świętość, do której wszyscy są 
powołani. Pełnię świętości Kościół osiągnie w dniu 
sądu ostatecznego.

*  *  *
Bez odniesienia do Jezusa, bez patrzenia oczami wiary 
nie da się zrozumieć istoty Kościoła, w którym dwa 
wymiary – widzialny, ludzki, i niewidzialny, boski – 
łączą się w jedno. To boski wymiar sprawia, że przez 
dwa tysiące lat istnienia Kościoła nie przezwyciężyły go 
prześladowania zewnętrzne, zło moralne ochrzczonych, 
z którym Kościół zmaga się od czasów apostołów, już 
od zdrady Judasza. Upadały kolejne cesarstwa i mocar-
stwa, a Kościół trwa i będzie trwał, bo taka jest wola 
jego Założyciela.

Małgorzata Stoszko

Bibliografia:
Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.
S. Rosa, Teologia fundamentalna, cz. 2: Eklezjologia, 

Tarnów 1997.
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Struktura  Chrystusowego Kośc ioła

W uroczystych mszach świętych powta-
rzamy: „Wierzę w święty Kościół po-
wszechny…”. Słowa te, liczące sobie już 

1700 lat, dotyczą całego Kościoła i kierowane są do 
wszystkich. Katechizm Kościoła katolickiego naucza, 
że „Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim 
obecny Chrystus. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam 
jest Kościół powszechny” (KKK 830). W nim „istnieje 
pełnia Ciała Chrystusa, zjednoczona z Głową” (Ef 1,22-
23), w wyniku czego Kościół otrzymuje pełnię środków 
zbawienia, której On chciał mu udzielić. Kościół jest 
posłany na cały świat, by głosić Ewangelią wszelkie-
mu stworzeniu (por. Mk 16,15; Mt 28,19-20), a będąc 
Kościołem w ściśle określonym historycznym miejscu, 
jest zarazem Kościołem uniwersalnym, obejmującym 
cały świat. W tym podstawowym znaczeniu Kościół 
był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy i taki będzie 
aż do dnia paruzji (końca świata).

Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia, 
jest równocześnie jedyną drogą do zbawienia. Stąd 
też wzięło się stwierdzenie, że „poza Kościołem nie ma 
zbawienia”, sformułowane przez św. Cypriana z Kar-
taginy w III wieku i powtarzane przez ojców Kościoła. 
Jest ono przestrogą dla wszystkich ludzi, którzy znają 
nauki Jezusa, ale odrzucają je. Formuła ta nie dotyczy 
jednak osób, które nie znają Chrystusa i Kościoła.

Ci bowiem, którzy bez własnej winy, nie znając 
Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, 
szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez 
nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem 
łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawie-
nie. Kościół głosi, że cały rodzaj ludzki ma wspólny 
cel ostateczny, którym jest Bóg. Niestety inne religie 
poszukują Go „po omacku”. Stąd wynika obowią-
zek głoszenia Ewangelii przez Kościół, którego celem 
jest dotarcie ze słowem Bożym do jak 
największej liczby osób. Obowiązkiem 
Kościoła są misje.

Rezultatem powszechności Kościo-
ła jest fakt, że jest on ponadnarodowy. 
Jest to taka wspólnota, która przekracza 
wszystkie granice narodów, języków czy 
państw. Dla Kościoła nie ma żadnych 
granic. W tym jest jego potężna moc. 
Nikt nie potrafi mu tych granic wytyczyć. 
Gdziekolwiek jest człowiek, tam może 
być Kościół ze swoją łaską. Dlatego nie 
można mówić o polskim Kościele kato-

lickim, bo albo jest polski, a wtedy nie jest powszechny, 
albo jest katolicki, a wtedy nie jest tylko polski. Kościół 
jest powszechny, dlatego w Kościele jest miejsce dla 
wszystkich narodów.

Każdy Kościół powszechny jest zarazem kościołem 
partykularnym (lokalnym). Kodeks prawa kanonicz-
nego definiuje ją tak: „Część ludu Bożego, powierzona 
pasterskiej pieczy biskupa z współpracującym z nim 
prezbiterium, tak by trwając przy swym pasterzu 
i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez 
Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partyku-
larny, w którym prawdziwie obecny jest i działa je-
den, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystu-
sa”. W ramach Kościoła powszechnego jako Kościół 
partykularny teoretycznie najlepiej opracowana jest 
parafia i diecezja. Kościoły partykularne różnią się 
między sobą, zależnie od warunków kulturowych, 
społecznych oraz politycznych, w jakich się znajdują. 
Ich powszechność wynika przede wszystkim z faktu 
utrzymywania jedności z Kościołem w Rzymie. Na 
czele Kościołów partykularnych stoją biskupi, będący 
zasadą i fundamentem jedności tychże Kościołów na 
wzór biskupa rzymskiego w stosunku do całego Ko-
ścioła. Tak jak Kościoły partykularne tworzą jedność 
jedynego Kościoła katolickiego, tak i biskupi razem 
z papieżem reprezentują cały Kościół.

Według Kościoła katolickiego w Nowym Testa-
mencie założenie Kościoła zostało zapowiedziane przez 
Jezusa Chrystusa, który zwrócił się do św. Piotra ze 
słowami: „Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej Opoce 
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie prze-
mogą” (Mt 16,18). Nauczanie oraz decyzje podejmo-
wane przez apostołów i starszych z Jerozolimy cieszyły 
się autorytetem w całości gmin. Autorytet i władzę 
apostołów od końca I wieku odziedziczyli przełożeni 
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Kościołów lokalnych, którzy też zostawali zwierzch-
nikami poszczególnych gmin. Stosunkowo szybko 
ukształtowały się podstawy hierarchii kościelnej, które 
przetrwały do dziś. Można więc powiedzieć, że już 
podczas tworzenia Kościoła przez Chrystusa określił 
On jego misję i nadał mu odpowiednią strukturę. 
Natomiast w dniu Pięćdziesiątnicy Kościół publicz-
nie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się głoszenie 
Ewangelii po całym świecie. Od tej chwili można śledzić 
jego dzieje, a tym samym mówić o historii Kościoła, 
a następnie jego strukturach. O biskupach, prezbite-
rach i diakonach wspominał wielokrotnie w swoich 
listach już św. Paweł. Ponadto pod koniec I wieku 
spośród wszystkich Kościołów na pierwsze miejsce 
wysunął się Kościół w Rzymie. Ignacy Antiocheński 
pisał o nim, że „dzierży pierwsze miejsce”. Również za 
sprawą Ignacego na początku II wieku weszła w użycie 
nazwa „Kościół katolicki”, oznaczająca całość chrześci-
jaństwa zjednoczonego wiarą, kultem i organizacją. 
Od początku podkreślana była jego szczególna rola 
w zachowaniu tradycji apostolskiej, a tym samym 
rola biskupa Rzymu, czyli papieża. Kościół pierwotny 
składał się z licznych Kościołów lokalnych. Na czele 
pierwszego, powstałego w Jerozolimie Kościoła stało 
kolegium dwunastu apostołów wraz z Piotrem.

W kilka lat po śmierci św. Piotra i Pawła, około 
70 roku, nastąpiło zburzenie Jerozolimy przez Rzy-
mian. Chrześcijanie, którzy jeszcze tam przebywali, 
musieli opuścić to miasto. Rozproszeni po różnych 
miejscowościach, tworzyli wspólnoty chrześcijańskie 
w miejscach nowego zamieszkania. W I wieku uwaga 
chrześcijan koncentrowała się głównie na przechowy-
waniu „tradycji apostolskiej”, dlatego też tworzono 
organizację kościelną i hierarchiczną władzę, która 
miała czuwać nad czystością wiary. Prześladowania 
chrześcijaństwa, które trwały do IV wieku, utrudniały 
jednak oficjalne, doktrynalne i organizacyjne ujedno-
licenie Kościoła katolickiego, mimo stałej łączności 
między Kościołami lokalnymi. Od II wieku zbierały 
się mniejsze synody lokalne (zebrania przedstawicieli 
duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześci-
jańskich danego kraju), natomiast już w III-IV wieku 
wyłoniło się życie zakonne. W IV stuleciu ustaliła się 
struktura organizacyjna z podziałem na patriarchaty 
oraz (z uznaniem pierwszeństwa Rzymu) metropolie, 
biskupstwa, diecezje, a od VI wieku również parafie.

Zgodnie z tradycją, św. Piotr był pierwszym biskupem 
Rzymu. Dlatego Kościołem kieruje i zarządza biskup 
Rzymu, który ma swoją siedzibę w Watykanie. Głową 
Kościoła Rzymskokatolickiego od 13 marca 2013 jest 
papież Franciszek. Jego świeckie imię to Jorge Mario 
Bergoglio. Papież ma wyjątkową władzę, ponieważ 

– zgodnie z przepisami prawa kanonicznego – jest to 
„najwyższa i pełna władza jurysdykcji nad Kościołem 
Rzymskokatolickim zarówno w sprawach wiary i mo-
ralności, jak też w sprawach dyscypliny i rządzenia” 
oraz „prawdziwie biskupia, zwykła i bezpośrednia nad 
każdym bez wyjątku Kościołem pozostającym w jedno-
ści z papiestwem i nad każdym bez wyjątku kapłanem 
i wiernym, niezależna od jakiejkolwiek władzy ludzkiej”. 
Papież jest najwyższą władzą w zakresie Magisterium 
Kościoła, które wyraża się najpełniej w ogłaszaniu 
dogmatów, a także w formie nauczania zwykłego (czy-
li wydawania encyklik). Papież w kwestiach wiary 
i moralności posiada prawo do wypowiedzenia zdań 
o charakterze nieomylnym, o ile przemawia ex cathedra. 
Wybierany jest w trakcie konklawe przez zgromadzenie 
kardynałów. W Kościele katolickim władza rzetelnego 
nauczania dotyczącego prawd wiary nazywana jest 
Urzędem Nauczycielskim Kościoła i sprawowana jest 
przez kolegium biskupów oraz indywidualnie przez 
biskupów pozostających w łączności z całym kolegium.

Bieżącymi zadaniami w Watykanie zajmuje się 
Kuria Rzymska. W jej skład wchodzą liczne kongre-
gacje, trybunały oraz rady papieskie. Kuria Rzymska 
to centralny ośrodek organizacyjny Kościoła i tam 
zapadają najważniejsze decyzje.

Najwyższy stopień sakramentu święceń stanowi 
biskupstwo. Biskupi (z łac. episkopos – „nadzorca”), 
pozostający w stałej łączności z papieżem, są rozproszeni 
po całym świecie, gdzie przewodniczą swoim lokalnym 
Kościołom. Wyświęca i mianuje ich tylko i wyłącznie 
papież. Ponieważ każdy biskup jest następcą apostołów, 
posiada on pełnię święceń. Biskupi kierują diecezjami 
i w tym charakterze są najważniejszymi przełożonymi 
miejscowych kapłanów i diakonów. Diecezje pod wzglę-
dem organizacyjnym stanowią duże kościelne jednostki 
administracyjne, których sieć obejmuje wszystkie za-
mieszkane obszary ziemi. Biskupem diecezji tarnowskiej 
od maja 2012 roku jest Andrzej Jeż.

Biskupami są również kardynałowie, a także sam 
papież. Kardynałowie to ścisły krąg doradców biskupa 
Rzymu. Papież w większości nominuje kardynałów 
spośród biskupów, choć zdarza się, że tego zaszczytu 
dostępują zasłużeni księża teologowie. Purpurowa 
barwa szat symbolizuje ich gotowość do oddania 
w potrzebie swego życia za Chrystusa i Kościół. Z grona 
kardynałów wybierani są przyszli biskupi Rzymu.

Kolejnym tytułem w hierarchii kościelnej jest ar-
cybiskup. Arcybiskupa można rozpoznać po pewnych 
elementach jego stroju. Otrzymuje on od papieża pa-
liusz. Jest to rodzaj wełnianego szala, który symbolizuje 
troskę arcybiskupa, jako pasterza, o powierzone mu 
owce w metropolii. 
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Metropolia to prowincja kościelna złożona z kilku 
diecezji oraz archidiecezji, od której najczęściej przej-
muje nazwę. Częstym błędem jest utożsamianie me-
tropolii z archidiecezją, podczas gdy archidiecezja jest 
tylko częścią składową metropolii. Na jej czele stoi 
metropolita, który jest równocześnie arcybiskupem 
archidiecezji leżącej w granicach metropolii. Zarządcą 
metropolii krakowskiej jest abp Marek Jędraszewski.

Na szczeblu krajowym najwyższą jednostką organiza-
cyjną Kościoła jest konferencja episkopatu, będąca zgro-
madzeniem biskupów. Owo zgromadzenie odbywa się 
przynajmniej raz w roku, a także wtedy, gdy domagają 
się tego szczególne okoliczności. Celem zebrania bisku-
pów jest zaplanowanie wspólnych działań i inicjatyw 
duszpasterskich dla Kościoła na danym terytorium.

Pojedynczy wierni stykają się z Kościołem na szcze-
blu parafii, która stanowi jego najmniejszą jednostkę 
organizacyjną. Opiekę duszpasterską nad wiernymi 
sprawują kapłani – proboszcz oraz podlegli mu księża 
i wikariusze parafialni – oraz diakoni. Kapłani są współ-
pracownikami biskupa na lokalnym szczeblu. Za zada-
nie mają pomagać mu w pełnieniu służby. Głównymi 
zadaniami kapłanów jest sprawowanie Eucharystii 
oraz pełnienie funkcji kierowniczej w swojej parafii. 
Kapłan może udzielać wszystkich sakramentów oprócz 
bierzmowania i kapłaństwa. Wikariusze parafialni 
pomagają proboszczowi zarządzać parafią, natomiast 
diakoni nie posiadają jeszcze święceń i pełnią funkcje 
pomocnicze. Funkcję proboszcza obecnie w naszej 
parafii sprawuje ks. Roman Miarecki.

Parafie z jednego obszaru, np. miasta, tworzą tzw. 
dekanat, któremu przewodniczy dziekan. Dziekana 
mianuje biskup diecezjalny na określony czas. Dziekan 
jest zwierzchnikiem proboszczów w obrębie danego 
dekanatu. Nasza parafia należy do dekanatu Wojnicz, 
w którego skład wchodzi jeszcze osiem parafii. Dzie-
kanem jest ks. Jan Gębarowski. Dekanaty wchodzą 
w skład diecezji.

Powrót do wolności i suwerenności państwa Polskie-
go w 1989 roku umożliwił wielką reorganizację struktur 
Kościoła w Polsce. Było to tym bardziej możliwe, że 
państwo nie interweniowało już w te sprawy, a Kościół 
miał wolną rękę w przeprowadzaniu zmian. Główną 
role w prowadzeniu tego projektu odegrał nuncjusz 
apostolski abp Józef Kowalczyk i osobiście papież Jan 
Paweł II. W 1992 roku została wydana bulla Totus Tuus 
Poloniae Populus Jana Pawła II. Bulla ta zreorganizowała 
podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce. 
Główną jej zasadą było „zbliżenie biskupów do wier-
nych”. W wyniku tego doszło do znacznego zmniejszenia 
powierzchni terytorialnej archidiecezji i diecezji. Obecnie 
w Polsce jest czterdzieści pięć diecezji, w tym trzy (zwa-

ne eparchiami) Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego oraz 
ordynariat polowy, który został zrównany w prawach 
z diecezją. Diecezje łączą się w piętnaście metropolii. 
Najmniejszych terytorialnie jednostek administracyj-
nych, czyli parafii, jest ponad 10 000. Parafie łączą się 
w dekanaty, te zaś wchodzą w skład diecezji. Proces 
rozwoju Kościoła jako organizacji ciągle trwa.

Sytuacja Kościoła katolickiego na świecie jest 
przedmiotem wielu analiz, przeprowadzanych za-
równo przez m.in. przedstawicieli Kościoła katolic-
kiego, Stolicę Apostolską, jak też niezależną prasę 
i literaturę z zakresu religioznawstwa oraz instytucje 
państwowe i organizacje pozarządowe. Analizy te 
dotyczą różnych aspektów sytuacji Kościoła, w tym 
statystyki liczby wiernych, działalności i struktury 
katolickiego duchowieństwa, zaangażowania osób 
świeckich w życie religijne kościoła, kondycji du-
chowej i poglądów członków wyznania, wpływu 
nauk katolickich oraz działalności religijnej na po-
zostałą część społeczeństwa, sposobu postrzegania 
katolicyzmu oraz katolickiego duchowieństwa przez 
pozostałą ludność, współpracy międzywyznaniowej, 
sytuacji prawnej w poszczególnych krajach, wolności 
praktyk religijnych oraz prześladowań religijnych. 
Z raportu Stolicy Apostolskiej z 2021 roku wynika, że 
liczba zdeklarowanych katolików na świecie obecnie 
wynosi ponad 1,3 miliarda, co stanowi 17,7% świato-
wej ludności.

Z danych Urzędu Statystycznego Kościoła wynika, że 
od 2018 do 2019 roku liczba katolików wzrosła o 16 milio-
nów. Największy wzrost liczby katolików, o ponad 3%, 
zarejestrowano w Afryce. W Azji jest to 1,3%, w Oceanii 
1,1%, w obu Amerykach 0,84%. Niewielki spadek jest 
natomiast w Europie. Wzrost liczby chrześcijan widać 
przede wszystkim w krajach, gdzie rośnie liczba populacji, 
takich jak Kenia, RPA, Peru czy Brazylia. 

W związku z następującymi zmianami proces roz-
woju Kościoła jako organizacji nie zakończył się. Nowe 
wyzwania, jakie przed nim stoją, sprawiają, że dostoso-
wuje on swe struktury do wymagań współczesności, 
nie wyrzekając się jednak swego zasadniczego kształtu 
i istotnych cech (np. prymatu papieża).

Andrzej Sikoń
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Kośc iół  święty , a  zarazem grzeszny

Po takim sformułowaniu tematu rodzi się pyta-
nie: czy Kościół może być równocześnie święty 
i grzeszny? Albo jeszcze inaczej: czy w rzeczy-

wistości Kościoła da się pogodzić ze sobą świętość 
i grzeszność? Na to pytanie możemy odpowiedzieć, 
posługując się przypowieścią o pszenicy i kąkolu (zob. 
Mt 13,24-43). Pan Jezus w tej przypowieści mówi, aby 
pozwolić razem róść pszenicy i kąkolowi do czasu 

żniwa, by wyrywając wcześniej chwasty, nie usunąć 
przypadkiem zboża. Pszenica w tej przypowieści to 
obraz dobra, a kąkol to obraz zła. Czas żniw to oddzie-
lenie pszenicy od kąkolu. Pszenica zostanie włożona 
do spichlerza, a kąkol spalony w piecu ognistym. Czas 
żniw to obraz końca świata. Wtedy to dobro zostanie 
ocalone, a zło zniszczone.

Podobnie jest z Kościołem. W jego rzeczywistości 
jest Bóg i są też ludzie. Tam, gdzie jest Bóg, zawsze jest 
świętość. Tam zaś, gdzie człowiek, pojawiają się grzechy. 
Kościół jest święty, ponieważ pochodzi od Boga, który 
sam jest święty. Jest święty, bo Jego założyciel, Jezus 
Chrystus, prawdziwy Syn Boży, jest w nim obecny 
i nierozerwalnie z nim związany: „Ja jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Jest 
święty, ponieważ kieruje nim Duch Święty, oczyszcza 
go i odnawia. Świętość jest owocem Ducha Świętego 
i Jego darów. Mówiąc o świętości Kościoła, należy od-
różnić świętość sakramentalną – a więc świętość łaski, 
sakramentów, Eucharystii – od świętości w znaczeniu 
moralnym, którą zdobywa człowiek w Kościele, gdy 
otrzymuje łaskę Bożą i z nią współpracuje.

Kościół jest równocześnie grzeszny, bo obejmuje 
grzeszników, którzy po chrzcie świętym nadal mają 
w sobie skłonność do złego, wynikającą z grzechu 
pierworodnego. Mimo tej grzeszności Kościół został 
ustanowiony przez Chrystusa dla uświęcania ludzi 
i przemiany świata. Oczyszczające działanie Ducha 
Świętego, realizowane w słowie i sakramencie pokuty, 
należy do istotnych zadań Kościoła. Grzeszność czło-

wieka nie wyklucza zatem świętości 
Kościoła, bo istota tej świętości tkwi 
w Bogu. Kościół jest drogą człowieka 
grzesznego do uświęcenia i zbawienia. 
Jest przestrzenią, w której znajduje się 
miejsce dla świętych i dla grzeszników. 
Nie powinno nas to dziwić, że obok 
ludzi dobrych Pan Jezus pozwala być 
w Kościele ludziom grzesznym. 

Jezus będącym w Kościele daje czas 
i środki do zbawienia. On nie myśli po 
naszemu – że takich od razu należałoby 
wykluczyć. Jesteśmy nieraz podobni 
do tych, którzy dostrzegają przysłowio-
wą drzazgę w oku bliźniego, ale belki 
w swoim już nie widzą. Przypatrujmy 
się więc często w rachunku sumienia 
naszemu własnemu życiu i stawiajmy 

sobie pytanie, czy swoim zachowaniem, czynami, prak-
tyką wiary przyczyniamy się do widzialnej świętości 
członków Kościoła. Ten, kto utożsamia się z Kościołem 
i komu zależy na nim, będzie się nawracał i prowadził 
święte życie, umocniony słowem Bożym i Eucharystią.

Wzorami dążenia do świętości są dla nas liczni ludzie 
różnych stanów i zawodów, którzy jako członkowie 
Kościoła osiągnęli świętość. Czcimy ich dzisiaj jako 
błogosławionych i świętych. Są oni także naszymi 
orędownikami u Boga na drodze dążenia do świętości. 
Człowieka grzesznego, który nie skorzysta z darów 
Chrystusa pozostawionych w Kościele, spotka los 
kąkolu wrzuconego do pieca. Bądźmy w łączności 
z Bogiem, który jest święty i w Jego Kościele usuwaj-
my grzechy, czyńmy dobro dla bliźnich, wskazujmy 
innym drogę do Kościoła, żeby go nigdy nie opuszczali 
i w nim widzieli swoją drogę do zbawienia. Bóg czeka 
na człowieka grzesznego w swoim Kościele, aby go 
uświęcać. A zatem nie ma sprzeczności w stwierdzeniu, 
że Kościół jest święty, a zarazem grzeszny.

Ks. Roman Miarecki
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Kośc iół  jednym nadprzyrodzonym  
C ia łem Chrystusa ( 1  Kor  12 , 12-31 )

„Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 

To ostatnie zdanie, jakie wypowiedział Jezus do 
swoich uczniów. Pan jest zawsze z nami, nieza-
leżnie od czasu i miejsca. Co te słowa faktycznie 

oznaczają i jak mamy je rozumieć? Odpowiedzi udziela 
św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. Chrystus 
jest przy swoich uczniach niezależnie od upływającego 
czasu czy też przestrzeni. Jego obecność jest jednak 
niezwykła, „mistyczna”.

„Podobnie  jak jedno jest  c iało, 
choć składa s ię  z  wielu cz łonków, 
a  wszystkie  cz łonki  c iała, mimo iż 

są  l i czne, stanowią jedno c iało,  
tak też  jest  i  z  Chrystusem”  

( 1  Kor  12 , 12) .
Katechizm Kościoła katolickiego za św. Pawłem podaje, 
że „Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Święte-
go i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim 
w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, 
tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało” (KKK 
805). W Pierwszym liście do Koryntian św. Paweł przybliża 
nam naturę i strukturę Kościoła. Aby nazwać i określić tą 
rzeczywistość, która jest tajemnicą i jako taka wymyka 
się ludzkiemu pojmowaniu, porównuje ją do ludzkiego 
ciała – ciała, którego głową jest Chrystus, a członkami 
wszyscy będący we wspólnocie Kościoła.

Paweł Apostoł uczy nie tylko, że Kościół jest „ciałem”, 
a Chrystus głową tego ciała, ale całą wspólnotę określa 
wprost jako „ciało Chrystusowe”. Wiernych nazywa 
członkami Kościoła, a nawet członkami Chrystusa. Ta 
ich przynależność jest tak silna, jakby organicznie przy-
należeli oni do samej Boskiej Jego Osoby. Chrystus te 
członki uznaje za swoje, jak własne ciało. Oni są z krwi 
Jego i kości Jego. Stanowią z Chrystusem jedną osobą.

Wspólnota Kościoła, stanowiąca niezwykłe cia-
ło Chrystusa, jest jednocześnie różnorodna i jedna. 
Jedność jest darem otrzymywanym od Chrystusa, 
darem dokonującym się mocą Ducha Świętego. On 
jest Tym, który spaja całe ciało w jedność. Dzięki Jego 
nadprzyrodzonemu działaniu Kościół nie jest wspól-
notą czysto społeczną ani moralną, ale wspólnotą 
mistyczną. Od innych wspólnot ludzkich odróżnia go 
właściwy sobie cel, mianowicie przyszłe zjednoczenie 
z Bogiem. Jednocześnie jako ciało nie jest samym 

fizycznym Chrystusem. Kościół bowiem jest Ciałem 
Mistycznym Chrystusa.

Mistyczne zjednoczenie Kościoła jest stałe i nie-
zmienne, ścisłe i tak głębokie, że pociąga za sobą wiele 
różnych skutków. Tam, gdzie czyni się dobro, staje się 
ono powszechne. Tam, gdzie czyni się zło, dotyka ono 
wielu. Mimo jednak ścisłego zjednoczenia unia mistycz-
na ani nie znosi wolności, ani nie zaciera różnic. Każdy 
pozostaje sobą w swej strukturze bytowej i nigdy nie 
zatraca siebie jako istoty jedynej i niepowtarzalnej. Unię 
mistyczną należy rozumieć jako jedność wielu osób, 
które stanowią jedno z Chrystusem. Tylko w Nim taka 
unia może się dokonywać, a poza Nim zawsze ustaje. 
Stąd wypływa wniosek: nie wszystko w Kościele musi 
być doskonałe. Unia mistyczna pozostawia bowiem ja-
kąś przestrzeń na błąd człowieka. Grzech jest wprawdzie 
obcy Kościołowi jako Ciału Mistycznemu, jednak może 
mieć swoje źródło w tych, którzy to ciało tworzą. Warto 
tu mocno podkreślić, że z racji zjednoczenia z Chrystusem 
Kościół jest wolny od grzechu. Jednak nie są od niego 
wolni ludzie, którzy do niego należą i którzy go two-
rzą. Istnieje zatem różnica między grzechem i błędem 
Kościoła, teologicznie niemożliwym do zaistnienia, 
a grzechem i błędem ludzi Kościoła, który może mieć 
miejsce – i nieraz faktycznie ma.

Na czym polega ta niezwykła łączność Głowy 
i członków? Co sprawia, że ten święty organizm może 
istnieć? To niezwykła, obustronna zależność i wza-
jemne dopełnienie się niewidocznego czynnika, który 
ożywia, i widomego, który jest ożywiany. Tylko tam, 
gdzie ją spotykamy, może być mowa o ścisłej jedności 
organicznej. Tam dopiero mamy do czynienia z żywą 
istotą złożoną, której widome części składowe, choć 
w sobie różne, tworzą jednak ścisłą i jednolitą całość. 
Pod wpływem zamkniętej w ich łonie wspólnej siły ży-
ciowej – to jest duszy, która wszystko niejako w swym 
ręku dzierży – wszystko się w sobie kojarzy i łączy. 
Najłatwiej ową siłę sobie wyobrazić i utożsamiać wła-
śnie z obrazem głowy, którą możemy rozumieć jako 
najwybitniejsze siedlisko niewidzialnej siły życiowej. 
Dlatego Chrystus, Bóg-Człowiek, jest i będzie zawsze, 
aż do końca wieków, Głową tego ciała.

Należy pamiętać aby Jego obecność postrzegać nie 
tylko w słabym i odległym znaczeniu, w jakim np. król 
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jest głową państwa i wpływa na życie polityczne wy-
łącznie przez akty swej władzy czy urzędy i instytucje. 
Chrystus jako niewidzialna Głowa ciała kościelnego 
jest duchem ożywczym 
Kościoła, w ścisłym, 
choć tylko mistycznym 
znaczeniu. Wywiera 
On niewidoczny, cią-
gle żywotny wpływ na 
wszystkie członki Ko-
ścioła. Swym osobistym 
i bezpośrednim działa-
niem obdarza je i stale 
w nich podtrzymuje to 
wszystko, co samą treść 
i istotę nadprzyrodzone-
go życia tych członków 
i tego ciała stanowi. Jest 
to szereg ciągłych prze-
mian w duszach i stop-
niowe przetwarzanie 
ich na wzór Boga. Tak 
określone życie w Ko-
ściele opiera się przede 
wszystkim na łasce 
uświęcającej, która jak gdyby druga, nowa natura 
wlana jest do każdej z osobna duszy. Przez tą łaskę 
staje się człowiek nowym stworzeniem, przez nią 
rodzi się w Bogu do całkiem nowego życia. Takie 
ożywianie i przeobrażanie dusz przez łaskę odbywa 
się przez czynny i bezpośredni współudział Chrystusa. 
Kiedy mówimy, że Chrystus uświęca i ożywia Kościół, 
oznacza to, że On sam działa przez kapłana, który jest 
żywym narzędziem Boga. Poprzez zewnętrzny obrzęd 
sakramentalny, do którego z woli Boga łaska uświę-
cająca jest przywiązana, niewidome namaszczenie 
i przeobrażenie dusz sprawia bezpośrednio mocą swą 
boską najwyższy Arcykapłan Nowego przymierza – 
Chrystus, Zbawiciel, Bóg i Człowiek w jednej osobie. 
On to w tajemniczy sposób udziela się każdej z osob-
na duszy i przenika ją promieniowaniem swej Bożej 
świętości, uświęca ją i czyni uczestniczką wyższego 
Bożego porządku, samej Bożej natury.

Trzeba jeszcze dodać, że pojęcie „Mistyczne Ciało 
Chrystusa” w stosunku do kościelnej społeczności 
wiernych jest przenośnią doktrynalną. Tego typu na-
rzędziem Pismo Święte posługuje się, kiedy odsłania 
samą istotę prawd objawionych. Jest tak w sytuacjach, 
gdy przekraczają one całkowicie zakres wiedzy ludzkiej 
i w sposób jasny i zrozumiały nie mogą być wytłuma-
czone pojęciami powszechnie używanymi. Są to tak 
zwane analogie biblijne. Tego rodzaju środek przekazu 

wiary stosowany był nie dla upiększenia nauki, ale 
w celu pouczenia nas o prawdach objawionych. Praw-
dy te sam Pan Bóg, który przenikając zarówno istotę 

tajemnic, jak i naturę naszego poznania, za pomocą 
przenośni i pojęć analogicznych dobiera tak, aby ludzie 
mogli jak najlepiej zrozumieć treść objawienia.

„Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostal i  ochrzczeni ,  

[aby stanowić]  jedno Ciało […]. 
Wszyscyśmy też  zostal i  napojeni 

jednym Duchem” (1  Kor  12 , 13)
Wierzący, którzy odpowiadają na słowo Boże i stają 
się członkami Ciała Chrystusa, zostają ściśle zjed-
noczeni z Chrystusem. Jak uczy II Sobór Watykań-
ski: „W Ciele tym życie Chrystusowe rozlewa się 
na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą 
się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym 
i uwielbionym Chrystusem” (Lumen gentium, nr 
7). Prawda ta jest szczególnie prawdziwa w odnie-
sieniu do chrztu. Przez chrzest jednoczymy się ze 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Podobnie 
Eucharystia – przez nią to uczestniczymy w sposób 
rzeczywisty w Ciele Pańskim i wznosimy się do 
wspólnoty z Nim i nawzajem ze sobą.

Tak Chrystus osobiście oddziałuje na Kościół. On 
udziela darów łaski, gdy jako Kapłan i Ofiarnik zacho-
wuje na wieki ofiarę złożoną na Kalwarii. To Chrystu-
sowe wstawiennictwo jest pewnym, realnym, wiecz-
nie trwającym uprzytomnieniem ofiary raz złożonej. 
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Ten sam Baranek, który cierpiał na krzyżu, i ten sam 
Ofiarnik, który tam się ofiarował, stoi ciągle w jednej 
i tej samej osobie przed Bogiem i przedstawia swoje 
zasługi dla zabawienia i uświęcenia naszego.

Gdziekolwiek bowiem na świecie woda chrztu 
spływa po głowach wiernych, gdziekolwiek krzyżmem 
namaszcza się czoła lub spełnia inne obrzędy sakramen-
talne, tam wszędzie w widzialnym znaku, ręką ludzką 
czynionym, widzi Bóg czynność samego Chrystusa, 
który ciągle jakby mnoży się w tysiącach i w setkach 
tysięcy swoich przedstawicieli i chrzci przez ich ręce, 
bierzmuje, konsekruje, namaszcza. Stanowi On z nimi 
we wszystkich tych akcjach jedną moralną osobę.

Pius XII w encyklice Mystici Corporis Christi uczy, że 
ciało ludzkie jest obdarzone ze swej natury we właściwe 
narządy, za pomocą których zaopatruje się we wszystko, 
co jest mu do rozwoju potrzebne. Tak też podobnie nasz 
Zbawiciel zaopatrzył swe Ciało Mistyczne w sposób cu-
downy, obdarzając je sakramentami. Członkowie Ciała 
czerpią z nich nieustannie łaski, które im dają siły do życia 
nadprzyrodzonego od kolebki aż do ostatniego tchnienia. 
Z ich obfitości także czerpią w pełni społeczne potrzeby 
całego Ciała. W sakramencie chrztu ludzie, zrodzeni 
do życia śmiertelnego, nie tylko powstają do nowego 
życia ze śmierci grzechowej i stają się członkami Ko-
ścioła, lecz także otrzymując charakter duchowny i stają 
się członkami Mistycznego Ciała Chrystusa, zdolnymi 
i uprawnionymi do otrzymania innych sakramentów.

Sakrament bierzmowania wlewa w wierzących 
nową siłę, tak by wytrwale strzegli i bronili Matkę-Ko-
ściół i wiarę, którą od niej otrzymali. W sakramencie 
pokuty członkowie Kościoła, którzy upadli w grzech, 
znajdują zbawienne lekarstwo nie tylko by uratować 
swe osobiste zbawienie, ale także aby uchronić innych 
członków Mistycznego Ciała od niebezpieczeństwa 
zarażenia się grzechem. Lecz to jeszcze nie wszystko. 
W świętej Eucharystii bowiem wierni pożywiają się 
i wzmacniają na wspólnej uczcie oraz zespalają się 
między sobą i z boską Głową całego ciała węzłem 
niewysłowionym i boskim. A kiedy w końcu znajduje 
się ktoś w stanie choroby śmiertelnej, staje przy jego 
boku życzliwa Matka-Kościół i krzepi go sakramen-
tem namaszczenia, poprzez który koi zranioną duszę 
lekarstwem nadprzyrodzonym, a czasem może też 
przywrócić zdrowie cielesne.

W szczególny sposób zaradził Chrystus także społecz-
nym potrzebom Kościoła. Ustanawiając do tego dwa 

„specjalne” sakramenty. I tak w małżeństwie zadbał 
o zgodny z porządkiem, liczebny rozrost społeczności 
chrześcijan, a także właściwe i religijne wychowanie 
potomstwa. W sakramencie zaś kapłaństwa oddał 
i poświęcił do służby Bogu tych, którzy ofiarowują 
Hostię Eucharystyczną, karmią wierzących chlebem 
anielskim i pokarmem nauki. Przez boskie przykazania 
i rady kierują i wzmacniają ich innymi nadprzyrodzo-
nymi darami.

Dary łaski uświęcającej i ożywiającej dusze płyną 
nie tylko z zasług Chrystusa i z Jego wstawiennictwa, 
ale zależą także od sprawowania sakramentów na 
ziemi. Wszechmoc Boża, która jest sprawczą przyczy-
ną łaski, i Chrystus Odkupiciel nie działają, dopóki tu, 
na ziemi, nad duszą ludzką, gotową i usposobioną do 
przyjęcia łaski, nie ujrzą jednego z siedmiu znaków 
sakramentalnych.

W tych ziemskich znakach sakramentalnych zno-
wu osobiście działa Chrystus. Zawsze, gdy upoważ-
niony człowiek spełnia czynności sakramentalne, 
przestaje być samym tylko urzędnikiem Chrystu-
sowym, a staje się „drugim niejako Chrystusem”, 
w znaczeniu moralnym i prawnym. Na czas trwa-
nia akcji sakramentalnej przywdziewa on niejako 
Chrystusową osobę. Dzieje się to do tego stopnia, że 
święte czynności samemu Chrystusowi poczytane 
być muszą. W nadprzyrodzonym porządku wiary 
mają taką samą siłę, jak gdyby fizycznie i własno-
ręcznie spełniane były przez Jezusa.

Zakończmy słowami św. Augustyna: „Oto cały 
Chrystus, Głowa i Ciało, jeden utworzony z wielu… 
Czy mówi Głowa, czy mówią członki – zawsze mówi 
Chrystus. Mówi jako pełniący rolę Głowy lub jako 
pełniący rolę ciała” (KKK 796).

Andrzej Śmistek
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Czy wszystk ie  wspólnoty chrześc i jańsk ie  
są  w pełn i  Kośc iołem Chrystusowym?

W wyznaniu wiary mówimy: „wierzę w Ko-
ściół jeden, święty, powszechny i apostol-
ski”. „Kościół jest jeden; ma jednego Pana, 

wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, two-
rzy jedno Ciało, jest ożywiony przez jednego Ducha ze 
względu na jedną nadzieję (zob. Ef 4,3-5), u której kresu 
zostaną przezwyciężone wszystkie podziały” (KKK 866). 
Widzialnymi znaki tej jedności wspólnoty Kościoła są: 
chrzest i wyznawanie jednej i tej samej wiary apostolskiej, 
sprawowanie kultu, zwłaszcza sakramentów, i trwanie 
w sukcesji apostolskiej, czyli w nauczaniu apostolskim 
i sprawowaniu święceń biskupich i kapłańskich bez żad-
nej przerwy. Po prostu przez cały okres istnienia Kościoła 
musi być nieprzerwanie pod tym względem ciągłość. 

„Kościół jest «święty»: jego twórcą jest najświętszy 
Bóg; Chrystus, Jego Oblubieniec, wydał się na ofiarę, 
aby go uświęcić; ożywia go Duch świętości. Chociaż 
obejmuje grzeszników, jest «nieskalany, choć złożony 
z grzeszników». Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, 
a w Maryi już cały jest święty” (KKK 867). A zatem 
Kościół jest święty świętością obecnego w Nim Boga: 
przez świętość swego Założyciela, Jezusa Chrystusa, 
świętość głoszonej Ewangelii oraz dysponowanie środ-
kami uświęcania, takimi jak sakramenty święte. Duch 
Święty zaś uświęca tych, którzy należą do Kościoła. 

„Kościół jest «powszechny»: głosi całość wiary; nosi 
w sobie pełnię środków zbawienia i rozdziela je; jest 
posłany do wszystkich narodów; zwraca się do wszyst-
kich ludzi; obejmuje wszystkie czasy. «Kościół ze swej 
natury jest misyjny»” (KKK 868). Powszechność Kościoła 
oznacza więc, że jest on skierowany do wszystkich ludzi 
i do całego człowieka. Posłannictwem Kościoła jest 
przemiana świata przez dawanie świadectwa wiary. 

„Kościół jest «apostolski»: jest zbudowany na trwałych 
fundamentach «dwunastu apostołów Baranka» (Ap 21,14); 
jest niezniszczalny (Mt 16,18); jest nieomylnie zachowy-
wany w prawdzie. Chrystus rządzi Kościołem przez Piotra 
i innych apostołów, obecnych w ich następcach – papie-
żu i Kolegium Biskupów” (KKK 869). Wyznając wiarę 
w apostolski Kościół, rozumiemy, że jest on zbudowany 
na „fundamencie apostołów” – głosi naukę przekazaną 
przez Chrystusa apostołom i ich następcom – biskupom. 
Powołanie i misja apostolska trwają przez sukcesję całej 
wspólnoty z następcą św. Piotra – papieżem – na czele.

Takie przymioty ma mieć prawdziwy Kościół Chry-
stusowy, a jest nim Kościół Rzymskokatolicki, do 

którego należymy od chrztu świętego. A co z innymi 
wspólnotami chrześcijańskimi, które powstały w ciągu 
wieków na skutek rozłamów w Kościele Chrystuso-
wym? Na ile one są Kościołem Chrystusowym i jak 
my mamy się do nich odnosić? Odpowiadając na to 
pytanie, wezmę pod uwagę takie wspólnoty chrze-
ścijańskie, jak: prawosławie, protestantyzm, anglika-
nizm i niektóre mniejsze wspólnoty, które wyłoniły 
się w obrębie protestantyzmu. Uważam, że warto 
uchwycić różnice pomiędzy Kościołem katolickim 
a wymienionym wspólnotami, bo wyznawcy Chry-
stusa z tych wspólnot żyją wśród nas, przyjeżdżają do 
nas – jak prawosławni z Ukrainy – czy też spotykamy 
się z nimi – jak z wyznawcami protestantyzmu na 
Zachodzie czy też z anglikanami w Anglii.

Przez pierwsze tysiąc lat istniał jeden i powszechny 
Kościół, obejmujący Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie. 
Podział na kręgi cywilizacyjne w IV i V wieku przeniósł 
się także na życie kościelne, prowadząc do wyodrębnie-
nia własnych szkół teologicznych, odrębnych tradycji 
kultowych i struktur organizacyjnych, znajdując swój 
najostrzejszy wyraz w 1054 roku, kiedy to doszło do 
całkowitego zerwania jedności pomiędzy Rzymem 
a Konstantynopolem. Rozłam między Wschodem 
i Zachodem wpłynął na ukształtowanie się określeń 
dotyczących Kościoła: katolicki oznaczał zachodni, 
a prawosławny – wschodni.

Pomiędzy Kościołem katolickim a Kościołem prawo-
sławnym istnieje daleko idąca zgodność co do nauki, 
jak i życia sakramentalnego. Prawosławie za podsta-
wę wiary uznaje Pismo Święte i Tradycję wyrażoną 
w uchwałach pierwszych siedmiu soborów. Stąd nie 
przyjmuje późniejszych określeń dogmatycznych (pew-
ników wiary) dotyczących papieża, jego nieomylności 
w sprawach wiary i moralności, czyśćca, niepokala-
nego poczęcia Najświętszej Maryi Panny czy też Jej 
wniebowzięcia. Więź pomiędzy papieżem a prawosła-
wiem została zerwana. W naszej Ojczyźnie żyje około 
600 tysięcy wiernych prawosławia. W normalnych 
warunkach katolicy nie mogą korzystać z posługi sa-
kramentalnej w Kościele prawosławnym i tak samo 
niekatolicy – w Kościele katolickim. W wyjątkowych 
sytuacjach jednak, takich jak niebezpieczeństwo śmierci, 
tak jedni, jak i drudzy mogą skorzystać z posługi zarówno 
kapłana prawosławnego, jak i katolickiego. Z powodu 
panującej wojny na Ukrainie do naszego kraju przy-
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było wielu prawosławnych i w związku z tym biskupi 
polscy wydali specjalną instrukcję dotyczącą posług 
religijnych wiernym z Kościołów i wspólnot kościelnych 
niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. 
W tej instrukcji czytamy, że duchowni katoliccy mogą 
udzielić wiernym Kościoła prawosławnego posługi 
sakramentalnej, jeżeli oni mają utrudniony dostęp 
do kapłana prawosławnego i o te posługę wyraźnie 
proszą. Wierni prawosławni muszą spełnić warunki, 
które są wymagane do przyjęcia danego sakramentu 
w Kościele katolickim.

W 1517 roku w Kościele zachodnim Marcin Luter do-
konał kolejnego rozłamu i powstał protestantyzm, który 
daleko oddalił się od Kościoła katolickiego. Zerwał więź 
z papieżem i wprowadził nowe nauczanie, które można 
wyrazić w trzech hasłach: „tylko Pismo Święte, tylko 
wiara i tylko łaska Boża”. Usprawiedliwienie grzesznika 
dokonuje się tylko przez łaskę i staje się jego udziałem 
przez wiarę. Z sakramentów świętych pozostawił Luter 
tylko chrzest i Wieczerzę Pańską (Eucharystię) oraz prak-
tykowanie tzw. konfirmacji (będącej odpowiednikiem 
bierzmowania, ale niepojmowanego jako sakrament). 
Zgodnie z wiarą katolicką tylko ważnie wyświęcony 
kapłan może przewodniczyć Eucharystii, a w Kościele 
protestanckim brakuje sakramentu kapłaństwa. Wiecze-
rzy Pańskiej przewodniczy osoba tylko ordynowana, czyli 
wyznaczona na urząd kościelny. W pewnych sytuacjach 
każdy chrześcijanin może przewodniczyć Eucharystii. 
W związku z tym Kościół katolicki nie uznaje sprawo-
wanej tam Eucharystii za ważną. Katolicy nie powinni 
tam więc przystępować do Komunii Świętej. Prawo 
Kościoła katolickiego zezwala na udzielenie Komunii 
protestantowi tylko w wyjątkowych okolicznościach 
(niebezpieczeństwo śmierci lub inna konieczność po-
twierdzona przez biskupa). Muszą być jednak spełnione 
następujące warunki: protestant nie ma możliwości we-
zwać własnego duchownego, deklaruje katolicką wiarę 
w Eucharystię i został do niej duchowo przygotowany. 
W Polsce żyje około 70 tysięcy wiernych tego Kościoła.

W 1534 roku w Anglii powstał Kościół anglikański 
jako skutek konfliktu pomiędzy królem Henrykiem VIII 
a papieżem Klemensem VII, który nie chciał stwier-
dzić nieważności jego małżeństwa. Wtedy parlament 
uchwalił, że głową Kościoła w Anglii będzie król, a nie 
papież. W Kościele anglikańskim praktykuje się nie 
tylko chrzest i Wieczerzę Pańską, ale także pokutę, 
bierzmowanie, małżeństwo oraz święcenia jako tzw. 
sakramenty w sensie dalszym. Zachowano strukturę 
episkopalną (biskup, kapłan, diakon – bez zachowania 
celibatu), odrzucono władzę papieża. Wierni Kościoła 
katolickiego przybywający z Polski do Anglii mają 
problem, czy są w angielskim Kościele katolickim 

czy w anglikańskim, bo struktura Mszy Świętej jest 
taka, jak w Kościele katolickim. Trzeba pamiętać, że 
jest tam inne rozumienie Mszy Świętej. Nie ma tam 
wiary w przeistoczenie chleba w Ciało, a wina w Krew 
Jezusa. Osoby, które sprawują Mszę Świętą, nie mają 
ważnych święceń kapłańskich, bo została zerwana 
sukcesja apostolska. Katolicy nie powinni przystępo-
wać do Komunii Świętej w Kościele anglikańskim, 
a anglikanie w Kościele katolickim mogą przystąpić po 
spełnieniu tych samych warunków, które obowiązują 
protestantów, o czym wcześniej pisałem.

Podsumowując to rozważanie, należy stwierdzić, że 
istnieje jeden Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele 
katolickim, rządzonym przez następcę Piotra i biskupów 
pozostających z nim w łączności. Dlatego za błąd należy 
uznać utrzymywanie twierdzenia, iż Kościół Chrystusowy 
jest zbiorem Kościołów i wspólnot kościelnych w pewien 
sposób zjednoczonych, mimo zróżnicowania. Łącznie 
i w całej pełni elementy Kościoła istnieją w Kościele 
katolickim, a częściowo w innych wspólnotach chrześci-
jańskich, co nie znaczy, że członkowie tamtych wspólnot 
nie mogą się zbawić. Mogą się zbawić, ale mają mniej 
środków do zbawienia niż Kościół katolicki.

Brak jedności Kościoła jest raną zadaną całemu chrze-
ścijaństwu. Dlatego wszyscy chrześcijanie są zobowią-
zani do angażowania się w odbudowywanie utraco-
nej jedności. Ekumeniczny dialog dążący do jedności 
chrześcijan pokazuje nam, że wierzymy przecież w tego 
samego Chrystusa, choć na różne sposoby. Wszelkie 
działania na rzecz jedności Kościoła Chrystusowego 
ubogacają naszą prawdę o innych, uczą wzajemnego 
poszanowania i zrozumienia dla innej kultury i tradycji.

Chrystus nie tylko chciał, aby chrześcijanie stanowili 
jedną wspólnotę, ale również o to się modlił. Prosił 
swojego Ojca o dar jedności nie tylko dla swoich 
uczniów, ale też dla przyszłego Kościoła. Nie można 
zatem ignorować woli Chrystusa, przechodzić obojęt-
nie obok podzielonego Kościoła Chrystusowego. Ko-
ściół przez podziały traci swoją ewangelizacyjną moc, 
a misjonarze mają trudności z głoszeniem Ewangelii 
w obliczu gorszących sporów. Kochajmy Kościół Chry-
stusowy, cieszmy się, że do niego należymy i bądźmy 
odpowiedzialni za jego jedność.

Ks. Roman Miarecki
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Kośc iół  moją  drogą do zbawienia

Nieprzyjaciele rodu ludzkiego”, „zatruwacze 
fontann i studzien”, „czciciele oślej głowy”, 
„mordercy dzieci” i „ludzie oddający się naj-

plugawszej rozpuście”. Te i tym podobne określenia 
wypowiadają pod adresem chrześcijan przedstawiciele 
antycznego świata na kartach Sienkiewiczowskiego 
Quo vadis. Choć nasz noblista bywa nieraz oskarżany 
o zbytnie koloryzowanie historii (jak to w literaturze 
bywa, zwłaszcza jeśli „ku pokrzepieniu serc” się pisze), 
tutaj wcale nie musiał wykazywać się zbytnią fanta-
zją. Tego typu oskarżenia faktycznie wysuwane były 
przez starożytnych przeciwko wyznawcom Chrystusa. 
„Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego 
pana. […] Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż 
bardziej jego domowników tak nazwą” (Mt 10,24-25).

*
Tak było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. A jak 
bywa obecnie? No cóż… Niewiele się pod tym wzglę-
dem zmieniło. Może tylko katalog określeń i epitetów 
nieco się poszerzył i uwspółcześnił. Kościół nadal 
traktowany bywa jak „wróg numer jeden”. Nie mam 
jednak tutaj na myśli krajów jak Afganistan, Korea 
Północna, Somalia, Libia czy Jemen, gdzie przyznanie 
się do Chrystusa oznacza często dosłownie podpisanie 
na siebie wyroku śmierci (a to tylko pięć pierwszych 
pozycji na długim Światowym indeksie prześladowań, 
sporządzonym przez międzynarodową organizację 
pomocową Open Doors). Także i nasz tak zwany 
cywilizowany świat cierpi na ostrą postać chrystofo-
bii. A jeśli już Chrystusa akceptuje, to tylko w jakiejś 
„okrojonej”, „pluszowej” – jak by powiedział śp. ks. Jan 
Kaczkowski – wersji. I oczywiście bez Kościoła, który 
przez salonowe media przedstawiany bywa niemalże 
jako organizacja przestępcza, siedlisko zła i zepsucia, 
a do tego jeszcze ostoja zacofania i dyskryminacji. 
Sodoma i Gomora.

No tak. Z takim Kościołem naprawdę trudno się 
identyfikować, bo któż by chciał być w gronie takich 
„zatruwaczy fontann i studzien” – tych, którymi w za-
sadzie większość świata pogardza? Zresztą co takiego 
może dać ludzkości skostniała instytucja, która tylko 
straszy nas piekłem? Cóż z tego, że ojcowie Kościoła 
mawiali: „Poza Kościołem nie ma zbawienia” (Extra 
Ecclesiam nulla salus). Czy aby na pewno? Skoro Bóg 
jest miłosierny i wszechmocny, to przecież sam może 
nas zbawić. I na pewno nie potrzebuje do tego ludzi, 
którzy na sumieniu też mają swoje grzechy.

Od słuchania tego typu wypowiedzi naprawdę 
więdną już człowiekowi uszy… Przykre jest tylko to, 
że ci, którzy nieustannie, jak pozytywka, powtarzają 
w kółko zasłyszane w mediach opowieści o „złym 
Kościele” wiodącym swoje owieczki ku zagładzie (lub 
też sami z podobnym przekazem występują), chyba 
naprawdę wierzą w to, iż osiągnęli jakiś wyższy po-
ziom poznania rzeczywistości, a ich dziejową misją 
jest uświadamianie biednych katolików, jak bardzo 
dali się zaślepić i omamić. Kościół stał się – jak to się 
zwykło mówić – chłopcem do bicia i często próbuje 
się mu przypisać poglądy, intencje, a nawet działania, 
z którymi naprawdę nie ma nic wspólnego. I tak oto 
odwoływanie się do sumień wiernych nazywane 
bywa mieszaniem się w politykę, wzywanie do obro-
ny życia poczętego – urządzaniem kobietom „piekła 
na ziemi”, a nauczanie w sprawach moralności – to 
już lepiej przemilczeć. Mamy więc z jednej strony 
„oświeconych ludzi”, wierzących w naukę, kulturę 
i prawa człowieka, którzy chcieliby porwać za sobą 
tłumy, z drugiej zaś – nieuków, prostaków i faszystów, 
którzy każdego myślącego inaczej gotowi byliby 
utopić w łyżce wody. Ot, cały kościelny ciemnogród. 
Tak przynajmniej widzi to świat.

*  *
Jeśli naprawdę czujemy się dziećmi Kościoła, trudno 
nie zareagować wtedy, gdy ktoś miota pod jego adre-
sem takie czy inne obelgi i wyssane z palca oskarżenia. 
W takiej sytuacji czymś zupełnie naturalnym jest zabrać 
głos w tej sprawie i w kulturalnej rozmowie starać się 
prostować krzywizny „światowego” myślenia. Przez 
wieki narosło już tyle stereotypów, mitów i legend, 
że chyba zabrakłoby nam czasu, gdybyśmy chcieli je 
wszystkie „odkłamać”. Czasem jednak docierają do 
nas także i takie informacje, które – choć podchwy-
tywane i rozpowszechniane przez ludzi o dość mocno 
nieżyczliwym nastawieniu do Kościoła – trudno uznać 
za pomówienia. Informacje o różnych kryzysowych 
sytuacjach w Kościele, o zgorszeniu, jakie wywołują 
niektórzy jego członkowie, uwikłani w sidła grzechu. 
Niemal odruchowo chciałoby się im zaprzeczyć, ale… nie 
da się tego zrobić. Ta prawda jakoś głęboko nas uwiera.

Rzeczywiście prawda o grzechu musi boleć – szcze-
gólnie o grzechu popełnianym w Kościele – bo każdy 
taki czyn jest dramatem skrzywdzonej osoby, ale także 
tragedią tego, kto się go dopuszcza. Z drugiej strony 
jednak – jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi – praw-
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da ta… nie może nas gorszyć. Zło trzeba nazywać złem 
i przeciwstawiać się mu, pokutować i wynagradzać za 
nie, a w dążeniu do świętości poprzeczkę stawiać tak 
wysoko, jak mówił o tym Chrystus: „Bądźcie doskonali, 
jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski” (por. Mt 5,48). 
Nie wolno nam jednak ulec złudzeniu, że tę świętość 
osiągniemy już tutaj, na ziemi, a wszelki grzech sami 
zdusimy w zarodku. To kolejna pułapka „światowego 
myślenia”, zgodnie z którym oczekuje się od ludzi Kościoła 
iście nadludzkich cech. Czymś bardzo złym jest rozumieć 
świętość wspólnoty wierzących jako jej bezgrzeszność, 
a swoją wiarę opierać na przekonaniu o jej niezawodności, 
niezłomności i nieskazitelności. Taki obraz nie wytrzyma 
próby czasu i prędzej czy później runie jak domek z kart. 
A wtedy jedyne, co nam pozostanie, to zgorszyć się, 
zwątpić i w końcu pewnie odejść. Wszyscy jesteśmy 
tylko ludźmi, z natury skłonnymi do upadku. Kiedy więc 
stykamy się z rzeczywistością grzechu w Kościele, nie 
zamykamy oczu i nie zatykamy sobie uszu, udając, że 
właściwie nic takiego się nie dzieje, ale też nie rozdziera-
my szat i nie powtarzamy, że wszędzie jest zło i brud, tak 
jak ostatnimi czasy robią to „wielcy tego świata”, którzy 
w blasku fleszy opowiadają o tym, jakie to uzdrawia-
jące właściwości dla ich relacji z Bogiem ma apostazja, 
czyli odejście z Kościoła. „Chrystus – tak, Kościół – nie”. 
Nie tędy droga, bo czym właściwie jest grzech, jeśli nie 
właśnie odejściem od Chrystusa i Kościoła, stanowią-
cego Jego Mistyczne Ciało? Czy to ma być lekarstwo na 
chorobę dzisiejszych czasów? „Czym się strułeś, tym się 
lecz”. Oto recepta, jaką daje nam świat. Trudno potrak-
tować ją poważnie, tym bardziej że chodzi tutaj o rzecz 
najważniejszą – o nasze wieczne zbawienie lub wieczne 
potępienie. O nasze „być” albo „nie być”.

*  *  *
Teoretycznie wcale nie powinno nas obchodzić, co 
świat ma do powiedzenia na temat Kościoła – czy 
będzie miotał pod jego adresem coraz to nowe obelgi 
i oszczerstwa, czy też będzie próbował ukazać go jako 
zrzeszenie hipokrytów, którzy wzywają innych do 
świętości, a przecież sami upadają. To w najmniejszym 
stopniu nie zmieni jego istoty. Praktycznie jednak 
wszyscy jesteśmy świadomi tego, że przedstawiany 
w czarnych barwach obraz Kościoła w dużej mierze 
podkopuje zaufanie do niego (zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, kiedy świętą prawdą jest wszystko to, co po-
dają „niezależne” media), ale też skutecznie odstrasza 
ludzi szczerze poszukujących w życiu prawdy, głównie 
młodych, choć może trochę pogubionych.

Czy współczesny świat w ogóle może być zainte-
resowany tym, co Kościół, głoszący naukę Chrystusa, 
ma mu do zaoferowania? Patrząc na nasze własne 

podwórko – na słabnące zainteresowanie katechezą 
szkolną i coraz bardziej świecące pustkami kościelne 
ławki – chciałoby się powiedzieć, że te czasy, kiedy 
wiara dawała ludziom poczucie sensu istnienia, nie-
stety mamy już za sobą… Nie wolno jednak nikogo 
przekreślać. Mimo panującej tendencji do sprowadza-
nia życia tylko i wyłącznie do wymiaru ziemskiego, 
człowiek wciąż pozostaje istotą religijną, otwartą na 
istnienie Bytu większego od niego, będącego najwyż-
szym dobrem i ostatecznym celem. Szuka więc czegoś 
lub kogoś, kto przekracza nie tyko jego samego, ale też 
perspektywę jego patrzenia.

Jeżeli tak faktycznie jest, Kościół zawsze będzie znaj-
dował podatny grunt do ewangelizowania. Wbrew 
bowiem temu, co nam się wydaje, ludzie mają ogrom-
ny głód Boga, dlatego jeśli Go nie znajdują, próbują 
Go sobie zastąpić – używkami, nieuporządkowanymi 
relacjami, oryginalnym stylem życia, wschodnimi fi-
lozofiami, kosmicznymi energiami… czymkolwiek. To 
nieprawda, że można Go szukać i znaleźć w pięknie 
przyrody, w różnych ciekawych miejscach sprzyjają-
cych wyciszeniu i kontemplacji. Owszem, widać w nich 
odbicie Jego doskonałości, mądrości, dobroci i piękna, 
ale jeśli człowiek naprawdę Go szuka, to wszystko 
to z czasem przestanie mu wystarczać – bo nie jest 
Nim. Nieprawdą jest też, że szukający Boga znajdzie 
Go w jakichś alternatywnych formach religijności 
i duchowości. Te może i dadzą mu na swój sposób 
poczucie sensu istnienia, ale nie udzielą odpowiedzi 
na najważniejsze pytania – o sens cierpienia i śmierci; 
o tajemnicę działającego w świecie zła. Tymczasem 
klucz do poznania rzeczywistości ma tylko Ten, który 
sam ją stworzył i który podtrzymuje jej istnienie. Nie-
prawdą wreszcie jest to, że szczęście można znaleźć, 
walcząc z Bogiem, bo tam, gdzie się Go przekreśla, 
znika wszelka nadzieja, a pozostaje tylko czarna rozpacz.

I tutaj tak naprawdę zaczyna się nasza rola, bo Ko-
ściół nie dotrze do innych z orędziem dobrej nowiny 
o zbawieniu inaczej jak tylko przez świadectwo życia 
swoich członków. Dlatego w tym miejscu sami musimy 
sobie uświadomić, co właściwie trzyma nas w Kościele. 
Bo jeśli trwamy w nim tylko z przyzwyczajenia, „przez 
zasiedzenie”, wówczas psu na budę takie świadectwo. 
Jeśli Kościół nie jest dla nas jedyną drogą do zbawienia, 
oznacza to, że sami pilnie potrzebujemy nawrócenia.

W czasach ojców Kościoła ukuło się powiedzenie, że 
„poza Kościołem nie ma zbawienia”. Można się spierać, 
czy jest to rzeczywista prawda czy tylko jej uproszcze-
nie… Kościół nie ma „monopolu na zbawienie”, bo ono 
pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. Bóg natomiast sam 
znajdzie sposób, jak doprowadzić do siebie tych, którzy 
nie zdołali Go poznać, a w życiu zawsze kierowali się 
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głosem sumienia. Jeśli jednak my, którzy przez chrzest 
święty zostaliśmy wszczepieni w Kościół, Mistyczne 
Ciało Chrystusa, dobrowolnie odrywamy się od niego, 
bo sami próbujemy ustalać to, co dla nas jest dobre, 
wybieramy własne zatracenie. „Beze Mnie nic nie 
możecie uczynić – mówił Jezus. – Ten, kto we Mnie nie 
trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. 
I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie” (J 15,5-6).

Obraz Kościoła jako drogi prowadzącej nas do zba-
wienia nie jest do końca dobrym porównaniem. Po 
drodze człowiek idzie naprzód, poruszając się o wła-
snych siłach. Kościół tymczasem – a właściwie działa-
jący w nim Chrystus – jest całą naszą siłą nośną, która 
pcha nas do przodu i wznosi ku górze. „Niosłem was na 
skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie” (Wj 19,4). 
Tak mówił Bóg do Izraelitów i tak mówi również do 
nas. W Kościele katolickim takimi „orlimi skrzydłami” 
są sakramenty święte, zwłaszcza dwa – sakrament 
pokuty, który nas oczyszcza, i Eucharystia, będąca na-
szym pokarmem. Może nie zawsze doceniamy to, czym 
tak naprawdę są dla nas, ale w ostatnich latach dzięki 
covidowym lockdownom mogliśmy się przekonać, 
ile warte jest nasze życie bez nich. To doświadczenie 
duchowego usychania i całkowitego opadnięcia z sił 
powinno na zawsze pozostać w naszej pamięci ku 
przestrodze, byśmy nigdy tych darów nie lekceważyli.

Ku świętości, której źródło bije dla nas w otwartym 
sercu Zbawiciela, prowadzą nas także inne duchowe 
dary, jakie Chrystus zostawił nam w swoim Kościele – 

i nigdzie poza nim. To w pierwszym rzędzie dar słowa 
Bożego, strzeżonego i nieomylnie wyjaśnianego przez 
Urząd Nauczycielski. Jego moc również mogliśmy 
poznać w ostatnich czasach, gdy słowo to docierało 
do nas, by nas umacniać, dodawać nam otuchy i roz-
świetlać mroki naszego życia. Dalej na drogach naszej 
codzienności Kościół towarzyszy nam z różnymi for-
mami nabożeństw, kształtującymi naszą duchowość, 
z sakramentaliami, będącymi znakami Bożego działa-
nia, ze wspólną modlitwą, z darem odpustów… Tych 
różnych form można by wymienić naprawdę sporo.

*  *  *  *
„Podobało się […] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie 
pojedynczo, lecz uczynić z nich lud, który by Go pozna-
wał w prawdzie i zbożnie Mu służył” – czytamy w so-
borowej konstytucji dogmatycznej o Kościele (Lumen 
gentium, nr 9). Kościół katolicki z woli Chrystusa jest 
więc naszą najpewniejszą drogą do świętości. To w nim 
odnajdujemy pełnię środków potrzebnych do zbawienia. 
W nim karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana. 
W nim otrzymujemy odpuszczenie grzechów. W nim 
zaspokajamy największy głód, jakiego może doświad-
czyć człowiek – głód Boga. A tego żadną miarą świat 
dać nam nie może. Niech więc mówi sobie na temat 
Kościoła, co chce, niech przedstawia go, jak chce… Kto 
bowiem naprawdę spotkał w nim Jezusa, ten nigdy nie 
uwierzy w żadne kłamstwo na jego temat.

Jonasz Zając

Kośc iół  p ie lgrzymujący  
a  Kośc iół  zbawionych

„Skoro wszyscy wierzący tworzą jedno ciało, dobro jednego jest przekazywane innym… Należy więc wie-
rzyć, że istnieje w Kościele wspólnota dóbr. Najważniejszym członkiem jest jednak Chrystus, ponieważ 

On jest Głową… Dlatego dobro Chrystusa jest przekazywane wszystkim członkom, a dokonuje się to przez 
sakramenty Kościoła.

Jedność Ducha Świętego, który ożywia Kościół i nim kieruje, sprawia, że wszystko to, co Kościół posiada, 
jest wspólne tym, którzy do niego należą” (KKK 947).

Kościół dysponuje wielkim wspólnym skarbcem 
dobra. Do tego skarbca może składać dobra 
każdy, kto tylko należy do Kościoła. Działa to 

również w drugą stronę – każdy może z tego skarbca 
otrzymywać dary. W tym skarbcu znajdują się mo-
dlitwy, dobre uczynki, każde dobro, posty i jałmużny 

ofiarowane kiedykolwiek Bogu przez ludzi, świętych, 
Maryję. Największym skarbem jest w nim miłość 
Jezusa wyrażona w Jego zbawczej męce, śmierci 
i zmartwychwstaniu. Ten skarbiec dobra należy do 
Kościoła ziemskiego, Kościoła oczyszczającego się 
i Kościoła zbawionych.
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Kościół pielgrzymujący tworzą ochrzczeni, żyjący 
w świecie widzialnym w zjednoczeniu z Chrystusem 
– Głową całego Kościoła. Wspólnota ta jest rzeczy-
wistością bosko-ludzką. Boską – przez zjednoczenie 
z Bogiem. Jest na ziemi narzędziem, przez które Duch 
Święty udziela człowiekowi łask koniecznych do zba-
wienia. Ludzką – bo żyje i działa w świecie widzial-
nym. Należą do niej ludzie pielgrzymujący do nieba, 
potrzebujący uświęcenia, by coraz ściślej jednoczyć się 
z Bogiem. Jego modlitwa jest połączona z modlitwą 
wiernych zmarłych, których Kościół pielgrzymujący 
usilnie prosi o wstawiennictwo.

W świecie niewidzialnym żyje Kościół oczyszczający 
się i Kościół w pełni zjednoczony już z Bogiem. Punk-
tem granicznym dwóch rzeczywistości – widzialnej 
i niewidzialnej – jest śmierć człowieka. Bezpośrednio 
po niej dusza, oddzielona od ziemskiego ciała, spotyka 
się z Bogiem na sądzie szczegółowym. Widząc w pełnej 
prawdzie całe swoje życie, otrzymuje sprawiedliwą 
zapłatę za nie. Wyrok sądu szczegółowego jest ostatecz-
nym i nieodwracalnym osądem całości życia, złożonego 
z konkretnych decyzji człowieka. Zmarły poznaje swoje 
wieczne istnienie – szczęście z Bogiem lub potępienie. 
Sąd ostateczny przy końcu czasów będzie potwierdze-
niem wyroków, jakie mają miejsce zaraz po śmierci.

Piekło to stan oddzielenia duszy od Boga, ludzi 
i całego świata. Skazuje się na nie człowiek „przez 
dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmier-
telny) i trwanie w nim aż do końca życia” (KKK 1037). 
Dusze, które tam przebywają, nie mogą uczestniczyć 
w jakichkolwiek pozytywnych relacjach ani ze światem 
widzialnym, ani z niewidzialnym światem.

Ci, co umarli, trwając w przyjaźni z Bogiem, po sądzie 
szczegółowym mają pewność wiecznego życia we 
wspólnocie z Nim. Jednak nie wszyscy idą bezpośred-
nio do nieba, gdzie może zamieszkać tylko to, co jest 
święte. Dusze zmarłych, będących w momencie śmierci 
w stanie łaski uświęcającej, ale z nieodpuszczonymi 
jeszcze grzechami lekkimi i/lub nieodpokutowanymi 
na ziemi karami za grzechy już odpuszczone, trafiają do 
czyśćca. One wiedzą, że są już zbawione, a kara czyśćca 
jest przejściowa. Będzie trwała do momentu pełnego 
oczyszczenia, czyli osiągnięcia doskonałej miłości Boga 
przez stopniowe uwalnianie się duszy od złych skłon-
ności. Największym bólem dusz czyśćcowych jest żal, 
że na ziemi za mało kochały Boga, i tęsknota za Nim. 
Cierpią z powodu braku możliwości przebywania blisko 
Niego. Dusze przeżywają ten stan jako w pełni zasłu-
żony. Są świadome, że nie mogą wysłużyć sobie łask, 
by szybciej pójść do nieba. Kościół uznaje, iż cierpienia 
w czyśćcu są zróżnicowane. Dusze w czyśćcu cierpiące 
nazywamy Kościołem oczyszczającym się.

Kościół zbawionych to święci w niebie. Są oni naj-
bliżej Boga. Poznają Go bezpośrednio. Już uczestni-
czą w stanie wiecznej szczęśliwości. Istota szczęścia 
w niebie przekracza możliwości poznawcze ludzkich 
zmysłów. Jak napisał św. Paweł: „lecz właśnie [na-
uczamy], jak zostało napisane: Ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują” (1 Kor 2,9).

Na temat cierpienia dusz w czyśćcu i radości świę-
tych w niebie znajdujemy niewiele wzmianek w Biblii 
i Tradycji. Niejednokrotnie wspominały o nich ob-
jawienia prywatne. Są one źródłem wiedzy, ale nie 
powinny być przyczyną wymyślania opisów męki 
dusz czyśćcowych czy życia w niebie.

Te trzy stany: pielgrzymujący, oczyszczający się 
oraz zbawieni tworzą jedną wspólnotę Kościoła 
i mają wspomniany wcześniej jeden skarbiec rodzi-
ny dzieci Bożych. Dzięki obcowaniu świętych mogą 
sobie nawzajem pomagać, wypraszając łaski, które 
Bóg „zabiera” ze skarbca dobra i rozdaje tym, za któ-
rych inni wstawiają się do Niego. Dla nas, Kościoła 
pielgrzymującego na ziemi do ojczyzny niebieskiej, 
najbardziej pomocna jest więź ze świętymi w niebie. 
Oni wypraszają nam niezliczone łaski. Siostra Fau-
styna w swoim Dzienniczku zapisała: „Ucieszyłam 
się niezmiernie tym, jak bardzo święci o nas myślą 
i jak ścisła łączność jest z nimi. O, dobroci Boża, jak 
piękny jest świat wewnętrzny, że już tu, na ziemi, ob-
cujemy ze świętymi. Cały dzień odczuwałam bliskość 
drogiego mi Patrona” (Dz. 448). Nie zadziwia więc, 
że wielu chrześcijan ma szczególne nabożeństwo do 
wybranych świętych, wierząc w ich potężne wsta-
wiennictwo u Boga. Czasem jest to święty patron, 
którego imię noszą, lub święty patron poszczególnych 
zawodów czy stanów (np. matek, ojców, rodzin). 
W wielu Kościołach lokalnych wzywa się wsta-
wiennictwa świętych związanych z daną parafią lub 
diecezją. Za skutecznością modlitwy wstawienniczej 
zbawionych w niebie przemawiają liczne świadec-
twa cudów, w tym uzdrowień, nawróceń, oddalenia 
nieszczęść, jak również poczucia opieki świętych 
w codziennym życiu.

Nie tylko święci w niebie wypraszają nam, ży-
jącym, dary od Boga. Także dusze w czyśćcu, choć 
same sobie nie mogą pomóc, modlą się za nami do 
Boga. Doświadczają tego szczególnie ludzie w sposób 
wyjątkowy pamiętający o zmarłych i dużo modlący 
się za ich dusze. Dzieje się tak, ponieważ im więcej 
dusze czyśćcowe otrzymują wsparcia od żyjących, tym 
ich wstawiennictwo za Kościołem pielgrzymującym 
jest skuteczniejsze.
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Kościół na ziemi nie modli się za Boga i za świętych. 
Modli się do Boga i za wstawiennictwem świętych. 
Święci nie potrzebują naszej modlitwy. Osiągnęli szczę-
ście w niebie. Kościół pielgrzymujący pomaga duszom 
w czyśćcu cierpiącym. I tej pomocy Kościół oczyszczają-
cy się potrzebuje, i prosi o nią. Bardzo skuteczną formą 
pomocy jest Ofiara Eucharystyczna sprawowana za 
duszę zmarłego. Często bliscy starają się zamówić msze 
święte gregoriańskie. To trzydzieści mszy odprawianych 
przez kolejne trzydzieści dni (wyjątek stanowi Wielki 
Piątek, kiedy nie sprawuje się Mszy Świętej). Ich nazwa 
pochodzi od imienia papieża Grzegorz Wielkiego, który 
je zapoczątkował. Na jego polecenie modlono się za 
zmarłego zakonnika. Po trzydziestu dniach zakonnik 
ten miał we śnie podziękować przełożonemu klasztoru 
za modlitwę i powiedzieć, że jest już w niebie wśród 
świętych.

Kościół zachęca wiernych do zyskiwania odpustów 
zupełnych i cząstkowych w intencji zmarłych. Odpu-
sty te można zyskiwać nie tylko w listopadzie, ale co 
dziennie, przez cały rok. Na przykład za odmówienie 
modlitwy, do której jest przypisany odpust cząstkowy. 
Takimi modlitwami są m.in. różaniec i droga krzyżowa.

Przy uzyskiwaniu i ofiarowaniu odpustów łatwo zro-
zumieć zasady wspólnego skarbca. Człowiek wypełnia 
warunki zyskania odpustu i ofiaruje go Bogu w intencji 
zmarłego. Bóg przyjmuje trud podjęty w celu uzyskania 
odpustu i ze skarbca dobrych uczynków „zabiera” łaski 
potrzebne do całkowitego lub częściowego darowania 
kar duszy cierpiącej w czyśćcu, w zależności od tego, 
jaki odpust był uzyskany. I tak wspólne dobro „krąży 
w Kościele”. Jezus i wierni na ziemi wysłużyli i wciąż 
czynią dobro. Bóg gromadzi je w skarbcu Kościoła. 

Ludzie, dusze czyśćcowe i święci wypraszają dla siebie 
wzajemnie łaski płynące z niego.

Pomoc zmarłym nie ogranicza się tylko do Mszy 
Świętych i odpustów. Każda modlitwa, zadośćuczynne 
dzieła pokutne, darowanie uraz, sumienne wypełnia-
nie swoich obowiązków, pokorne przyjęcie trudów, 
ofiarowanie cierpień fizycznych i duchowych, dobre 
uczynki – wszystko to może być ofiarowane za dusze 
zmarłych cierpiące w czyśćcu. Warto pamiętać, że 
pomoc zmarłym jest o wiele bardziej skuteczna, jeśli 
ofiaruje się ją z miłości i w zjednoczeniu z Bogiem. Nie 
tylko jako „odklepaną” formułkę. Można zamówić Mszę 
Świętą i nawet w niej nie uczestniczyć. Ale można też 
zamówić Mszę Świętą, ofiarowując dodatkowo trud 
pójścia na nią i szczerą modlitwę w intencji zmarłego.

Żadna modlitwa i ofiara za dusze cierpiące w czyśćcu 
nie pozostaje bezowocna. Jeśli zmarły, w intencji które-
go modlimy się, ofiarujemy odpusty jest już w niebie, 
Bóg nasze „dary” przekazuje innej duszy w czyśćcu.

Chrześcijanie od pierwszych wieków odnosili się do 
zmarłych z wielką czcią, modlili się za nich. Modlili się za 
wstawiennictwem męczenników, a później świętych. 
Dbali o miejsca ich pochówków. Wierzyli – jak mó-
wimy w wyznaniu wiary – „w świętych obcowanie”. 
Dziś zadaniem Kościoła pielgrzymującego jest nie tylko 
pamięć i modlitwa, ale również wychowanie dzieci 
i młodzieży w tej prawdzie, by kiedyś i oni wierzyli 
w świętych obcowanie. Modlili się za swoich zmarłych 
dziadków, rodziców, krewnych. Wypraszali dla siebie 
łaski u patronów w niebie, których orędownictwo 
u Boga ma potężną moc.

Małgorzata Stoszko

„Wierzę  w jeden święty , powszechny,  
apostolsk i  Kośc iół…”

Kościół jest doskonałym dziełem Chrystusa, w któ-
rym On sam jest obecny. Jest to tajemnica, której 
nie pojmują nawet aniołowie, zatem nie musimy 

mieć kompleksów. Podobnie jak tajemnica obecności 
Jezusa w słowie Boży, w Eucharystii czy w Twoim 
sercu. Każda z nich ma odmienny charakter. Kościół 
– jak pisze św. Paweł – jest Mistycznym Ciałem Chry-
stusa. Niestety tak ja, jak i wielu z nas, zaproszonych 
do przyjęcia i wzrastania w łasce uświęcającej, pozo-
staje letnimi, bo zamykamy się na działanie Ducha 

Świętego. Jeśli zatem usłyszę, że mój brat w wierze 
uczynił wiele zła, będąc częścią naszej wspólnoty, 
moją odpowiedzią nie powinien być osąd, ale miło-
sierdzie wyrażone w modlitwie za tego człowieka. 
Powinienem pomodlić się też za dusze, które szatan 
przez tamten upadek będzie chciał zgorszyć, aby nie 
udało mu się rozniecić w nich nieufności, obojętności 
albo – co gorsza – nienawiści do Kościoła i ustanowio-
nych w nim pasterzy, których powołał sam Pan Jezus. 
Myśląc o grzechach ludzi Kościoła, które go osłabiają, 



20

WOKÓŁ KRZYŻA

powinienem zawsze zrobić swój własny rachunek su-
mienia. Nie ma czegoś takiego jak „grzech osobisty”. 
Każde moje zło, również to uczynione w ukryciu, ma 
destruktywny wpływ na cały Kościół. Jesteśmy jak 
naczynia połączone. Dlatego też mówimy w czasie aktu 
pokuty: „…spowiadam się Bogu Wszechmogącemu 
i Wam, bracia i siostry…”. Z drugiej strony jednak moja 
pokuta i modlitwa, o które tak bardzo prosi Maryja, 
gdziekolwiek się objawia, wzmacniają duchowo moich 
braci i moje siostry w wierze we wszystkich zakątkach 
świata, gdziekolwiek się znajdują.

Co oznacza pojęcie „Kościół”? Dwa terminy: „Ko-
ściół” – z greckiego Ekklesia – wspólnota powołanych, 
wierzących. „Kościół” – z greckiego Koinonia – słowo 
oznaczające komunię, więź, relację. Tymi dwoma 
pojęciami posługuje się Duch Święty na kartach No-
wego Testamentu, mówiąc o rzeczywistości Kościoła 
Chrystusowego. Nie mówi natomiast o Kościele jako 
strukturze czy budynkach (choć i one są potrzebne).

Celem istnienia Kościoła jest ewangelizacja. Nie 
powinniśmy myśleć w kategoriach „czy Kościół tu czy 
tam przetrwa”. Raczej winniśmy rozeznać, jak działać, 
by dziś i jutro jak najwięcej ludzi przyprowadzać do 
szczęścia relacji z Jezusem. Oto recepta na reanimacje 
wspólnot Kościoła w wymiarze lokalnym. O wymiar 
powszechny możemy być spokojni dzięki obietnicy, 
iż „bramy piekielne go nie przemogą”. Wspólnota Ko-
ścioła zamiera tam, gdzie nie jest realizowany nakaz 
Chrystusowy: „Idźcie i głoście”. Jeśli skupia się na tym, 
by przetrwać, a nie na tym, by zdobywać dusze dla 
Chrystusa, wpada w kryzys, bo nie realizuje swojej 
podstawowej misji, swojego powołania.

Tak rozumiem najważniejszy aspekt troski o Kościół, 
dlatego poniżej pochylę się nad nim bardziej. Natural-
nie ważnym jest też dzielenie się tym, co posiadamy, 
aby instytucje kościelne mogły prawidłowo funk-
cjonować – zarówno te lokalne, jak i odległe. Z serca 
polecam stronę internetowa Dzieła Pomocy Kościołowi 
w Potrzebie. Można tam zamówić Mszę Świętą oraz 
zakupić przepiękne dewocjonalia i ozdoby bożona-
rodzeniowe, wykonane przez ludzi zamieszkujących 
w Ziemi Świętej. Jedno i drugie to wspaniały pomysł 
na świąteczny prezent, a przesłane fundacji pieniądze 
trafiają do tych z naszych braci i sióstr w wierze, którzy 
najbardziej potrzebują wsparcia, by godnie żyć i móc 
mieć dostęp do sakramentów.

Wspaniałym dziełem jest też adopcja finansowa 
i duchowa dziecka z krajów objętych pomocą misyj-
ną. Można ją rozpocząć np. za pośrednictwem ojców 
salezjanów. Co miesiąc wpłaca się kilkadziesiąt zło-
tych, za co dane dziecko ma możliwość kształcenia się 
i wyżywienia w placówce misyjnej. Jest możliwość 

otrzymywania listów od niego, wyników w nauce, 
zdjęć, rysunków…

Nieocenionym jest również program „Rodzina ro-
dzinie”, organizowany przez nasz Caritas. Do tej pory 
można było w ten sposób wspierać rodziny z Syrii, 
teraz akcja została rozszerzona o pomoc konkretnym 
rodzinom z Ukrainy. Można zapewniać pomoc finan-
sową i materialną danej rodzinie też w kilka osób 
(z pracy, wspólnoty, spośród sąsiadów, znajomych). 
Taki wspólny szczytny cel bardzo integruje. Jeśli na-
piszesz SMS-a o treści „Rodzina” pod numer 4260, 
oddzwonią i opowiedzą o szczegółach. Możesz też 
wejść na stronę caritas.pl.

Bóg ma dla Ciebie i dla mnie propozycję współpracy. 
Chce się nami posługiwać, działać przez nas. Pozwolić 
Bogu na to, odpowiedzieć „tak” – jak Maryja – to zna-
czy wziąć odpowiedzialność za Kościół. Wtedy życie 
będzie się zmieniało. Kościół będzie lepszy, świętszy, 
jeśli my będziemy takimi się stawać. Będzie dawał 
dobre świadectwo, jeśli my je damy – Ty i ja. To jest 
zadanie stojące przed nami dzisiaj.

Pamiętaj, że jesteś w Kościele ważny, potrzebny. 
Bóg potrzebuje, byś „wstał z kanapy” w odpowiedzi na 
Jego zaproszenie i odpowiedział: „Oto ja, poślij mnie”. 
Niezależnie od stanu i okoliczności, w jakich żyjesz. 
Bóg wtedy sam stworzy sytuacje, w których będziesz 
mógł dać świadectwo, a Ty zaczniesz je zauważać 
i wykorzystywać do podźwignięcia kogoś z rozpaczy, 
grzechu, alienacji, niewiary… To Jezus będzie działał 
poprzez Ciebie. Jeśli ktoś nie był nigdy w Kościele, nie 
miał doświadczenia spotkania z Jezusem, a doświad-
czy Go dzięki Tobie i ożyje życiem w obfitości, które 
Zbawiciel daje – nie ma większej radości.

W Polsce jest wiele wspaniałych wspólnot, które 
na różne sposoby niosą Ewangelię słowem i czynem 
w przestrzeń publiczną. Przykładowo umawiają się rano 
w kilka osób, modlą się modlitwą uwielbienia, proszą 
Ducha Świętego o światło i spisują, co im pokaże. 
Przyjmując charyzmat proroctwa, wiedzą, do kogo ich 
Pan posyła, jak będą ubrani, jaka jest historia ich życia, 
problemy, dolegliwości… Idą i szukają na ulicy tych 
ludzi. Znajdują, pokazują, co im Duch Święty objawił 
o nich (czego nie mieli prawa wiedzieć) i głoszą im o mi-
łości Jezusa do nich, czasem dają konkretne wskazówki 
wcześniej objawione na modlitwie, często posługują 
się modlitwą wstawienniczą i charyzmatem uzdra-
wiania chorych. Czyż nie jest to wspaniały sposób na 
zachwycenie współczesnych pogan naszą wiarą? Ludzie 
z tych wspólnot nie dotrą jednak nigdy do Twojej klatki 
schodowej, nie przyjdą na Twoją ulicę. A nawet jeśli, 
to ich nikt nie wpuści, bo pomyślą, że to świadkowie 
Jehowy. Starsza Pani Krysia wpuści Ciebie na herbatę, 
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Tobie pozwoli, byś zrobił jej za-
kupy, byś podwiózł do kościoła, 
porozmawiał… również o tym, że 
Chrystus ją kocha – nie „za coś”, 
ale „pomimo”; że umarł za nią 
na krzyżu, aby mogła być z Nim 
w niebie w wiecznym szczęściu, 
a teraz chce wziąć jej trud na 
siebie, by wspólnie nieść krzyż 
codzienności; o tym, że nie ma 
większego szczęścia, skarbu niż 
jednoczyć się z Nim w Komunii 
Świętej; że może przyjeżdżać 
w niedziele szafarz Komunii Świętej, w pierwsze piątki 
kapłan; o tym, jak Bóg mówi przez modlitwę Pismem 
Świętym (wspólnie przeczytać fragment); o tym, ile 
łask Jezus chce dać, by ją umocnić, pokrzepić i sprawić, 
by żyła w Jego obecność i pokoju…

Dekret o apostolstwie świeckich II Soboru Watykań-
skiego mówi: „Z przyjęcia charyzmatów, nawet tych 
zwyczajnych, rodzi się dla każdego wierzącego prawo 
i obowiązek używania ich w Kościele i w świecie” 
(Apostolicam actuositatem, nr 80).

Oczywiście posługa charyzmatyczna jest tylko środ-
kiem do osiągnięcia celu, jakim zawsze jest chwała 
Boża i dobro dusz. Tak działał Duch Święty u początków 
chrześcijaństwa i tak chce działać i działa dzisiaj. To jest 
walka. Jesteśmy częścią Kościoła, która walczy w du-
chowej łączności z Kościołem tryumfującym w niebie 
oraz Kościołem oczyszczającym się w czyśćcu. O tym, 
jak wspaniała może to być współpraca, pięknie tłuma-
czy np. ks. Dominik Chmielewski w homilii dostępnej 
na Youtubie – Jak cierpią dusze czyśćcowe.

Jak rozumieć przedłużenie misji Chrystusa w Koście-
le, którym jesteśmy? Przyjmując Najświętszy Sakra-
ment, pozwalamy Panu Jezusowi na zjednoczenie się 
Jego Ciała i Krwi z naszymi ciałem i krwią. Stanowimy 
jedność w każdej komórce naszego organizmu. Tak jak 
ongiś ludzie chorzy na ciele i na duchu garnęli się do 
Chrystusa, by się Go dotknąć, bo pragnęli uzdrowie-
nia, tak samo i dziś winni szukać Ciebie i mnie. Nasze 
doświadczenia, świadomość Bożej obecności w nas 
winny być na takim poziomie, by ludzie spotykający 
nas spotykali żywego Jezusa. Co więcej – aby moc 
Boża mogła swobodnie przez nas działać i by zostali 
uzdrowieni ze swoich dolegliwości zgodnie z wolą 
Bożą. Jak to możliwe? Aby iść przez życie w mocy 
Bożej, trzeba z pomocą Ducha Świętego rozmiłować 
się w życiu sakramentalnym oraz słowie Bożym.

W pierwszych wiekach Kościół dynamicznie się 
rozwijał, pomimo krwawych prześladowań. Dlaczego? 
Bo poganie powszechnie doświadczali Ewangelii, która 

niosła uzdrowienie i uwolnie-
nie. Nieśli ją z mocą niepozorni, 
skromni ludzie, sąsiedzi, których 
znali. Orygenes, żyjący na prze-
łomie II i III wieku, pisał: „Łaska 
Chrystusa objawia się najwyraź-
niej, gdy cudów w imię Jezusa 
dokonują ludzie prości, wyrzu-
cając złe duchy i uzdrawiając 
chorych”. Zaś o św. Grzegorzu 
Cudotwórcy, żyjącym w III wie-
ku, pisano: „Jeszcze jako człowiek 
świecki uczynił wiele znaków 

i cudów, uzdrawiając chorych i wypędzając złe duchy, 
a pogan zdobywał sobie tak słowami, jak i w jeszcze 
większym stopniu efektami swojej działalności”.

Nawet jeśli nie rozpocząłeś jeszcze posługi w mocy 
Ducha Świętego, wykorzystując charyzmaty złożone 
w Twoim sercu w dniu bierzmowania, to możesz 
i powinieneś iść i głosić słowem i czynem miłość 
oraz dawać świadectwo Twojego życia. Z czasem Bóg 
poprowadzi Cię dalej, jeśli poświęcisz czas na budo-
wanie z Nim relacji przez medytację słowa Bożego, 
modlitwę uwielbienia, cichą adorację Jezusa ukrytego 
w Najświętszym Sakramencie.

Doświadczenie uczy, iż Bóg rozwija złożone w nas 
dary i charyzmaty najczęściej wtedy, kiedy ktoś jest we 
wspólnocie, w stałej formacji, aby najpierw posługiwał 
nimi we wspólnocie, a potem poza nią.

Najbliżej wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji 
działa w parafii w Wojniczu. O szczegóły można py-
tać np. mnie. Niezależnie jednak, czy jesteś już we 
wspólnocie modlitewnej czy nie, przyzywaj często 
i wytrwale Ducha Świętego, pragnij Jego działania 
i mocy w Twoim życiu, nie szczędź czasu na adorację, 
aby trwać w obecności Pana i budować z Nim relację, 
a doświadczysz Jego cudownego działania w Tobie 
i przez Ciebie.

W parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu adoracja Naj-
świętszego Sakramentu jest codziennie przez godzinę, od 
17.00 do 18.00, połączona z możliwością spowiedzi, zaś 
w pierwsze czwartki od 8.30 do godziny 22.00. W imie-
niu Jezusa zapraszam, by wspólnie budować i umacniać 
jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, którym 
jesteśmy i w którym wzrastamy do świętości.

Tegoż życzę sobie i wszystkim Czytelnikom.

Z poważaniem 
Piotr Piekarz 

nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej
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Poczęc ie  i  narodz iny paraf i i  Wie lka  Wieś
Z ks . Kaz imierzem Markowiczem, p ierwszym proboszczem,  

rozmawia Jonasz  Za jąc

J o n a s z  Z a j ą c: Szanowny Księże Prałacie, serdecz-
nie gratulujemy Księdzu złotego jubileuszu kapłań-
stwa i dziękujemy Panu Bogu za to, że zrządzeniem 
Jego opatrzności niemałą część swojego kapłańskiego 
życia – bo aż jedenaście lat – poświęcił Ksiądz na 
budowanie (a tak naprawdę tworzenie od podstaw) 
naszej wspólnoty parafialnej. Czy odwiedzając nas 
przy różnej okazji czuje się Ksiądz „u siebie”?
K s i ą d z  K a z m i e r z  M a r k o w i c z: Serdecznie 
dziękuję za zaproszenie do Grona Czytelników pa-
rafialnej gazetki. Dziękuję Księdzu Proboszczowi za 
możliwość uroczystego świętowania czterdziestolecia 
powstania Parafii, jak też i mojego Złotego Jubileuszu 
Kapłaństwa. Przejeżdżając przez Wielką Wieś, spo-
glądam na domy i przypominam sobie odwiedziny 
i życzliwość, jakiej doświadczałem przy okazji kolędy, 
odwiedzając chorych czy przy różnych potrzebach. 
Wspominam też budowę kościoła, remont dworku czy 
cmentarz z kaplicą. I codziennie modlę się za Parafian 
zmarłych i żyjących, którzy świadczyli wiele dobra dla 
parafii i dla mnie.

Do Wielkiej Wsi przybył Ksiądz z Mielca. Wcześniej był 
wikariat w Ciężkowicach… A jak wyglądała Księdza 
droga do kapłaństwa?
Siedemdziesiąt cztery lata temu usłyszano mój pierw-
szy płacz w parafii Rudy Rysie koło Brzeska. Potem była 
szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące w Brze-
sku, Seminarium Duchowne w Tarnowie, pierwsza 
parafia w Ciężkowicach, gdzie pracowałem siedem lat, 
magisterium na KUL-u, następnie trzy lata w Mielcu, 
w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie 
głównie byłem katechetą szkół średnich, i Wielka Wieś. 
Droga do kapłaństwa nie miała jakiegoś specjalnego 
przebiegu. Miałem w sercu pragnienie służyć Bogu 
i ludziom, co też umacniane było przykładem wielu 
kapłanów.

Pięćdziesiąt lat temu ks. abp Jerzy Ablewicz, który 
udzielał Księdzu Prałatowi święceń kapłańskich, 
w wygłoszonym przy tej okazji kazaniu porównywał 
kapłańskie życie do odkrywania nowego lądu (przy-
woływał przy tej okazji postać Krzysztofa Kolumba). 
Chyba trudno o lepsze porównanie. Jakie odczucia 
towarzyszą młodemu księdzu, który jako proboszcz 

obejmuje swoją pierwszą parafię – czyli taką właśnie 
„nieznaną ziemię”? Zwłaszcza jeśli jest to parafia, która 
dopiero się tworzy, nie ma jeszcze własnego kościoła 
ani kaplicy, nie mówiąc już o miejscu do spania…
Dzisiaj, z perspektywy czasu, podziwiam ks. abp. Je-
rzego Ablewicza, że nie bał się powierzyć mi tak wielu 
obowiązków. A początki były żałosne. Stary, ponad 
stuletni dom przeznaczony na kaplicę, w którym wcze-
śniej był skup mleka, a zimą obawa, by nie zawalił 
się pod ciężarem śniegu. Osiemnastowieczny dwór 
w stanie agonalnym i obok część oficyny z hodowlą 
zwierząt. Smród, brud i ruina…

Zachętą do podjęcia wyzwań był fakt, że ludzie chcieli 
ze mną współpracować, gdyż pragnęli być „u siebie”. 
Praca, zwłaszcza przy remoncie dworku, który po mo-
dernizacji, w siedemdziesięciu procentach jest nowym 
obiektem, była ciężka. Ze starszymi pracowała chętnie 
młodzież, a czasem dzieci z wychowawcami, zwłaszcza 
przy porządkach w parku. I tak po czterech latach można 
było cieszyć się nową kaplicą w tymże dworku. Rów-
nocześnie z remontem był budowany kościół.

Jak Ksiądz wspomniał, wszystko, czym dysponowała 
nowa wspólnota parafialna, to wynajmowana sala 
katechetyczna i chylący się ku upadkowi dworek, 
który miał zostać zaadaptowany na potrzeby tymcza-
sowej kaplicy i plebanii. Ksiądz biskup nie postawił 
przed Księdzem łatwego zadania… Co sprawiało 
Księdzu najwięcej trudności?
Wiadomo, że czasy komunistycznego reżimu nie uła-
twiały pracy. Kuria Diecezjalna w Tarnowie przejęła 
ten Zespół Dworsko-Parkowy w stanie upadłościo-
wym i przekazała go w moje ręce. A wiele spraw 
trzeba było załatwiać samemu w różnych urzędach, 
gdzie przy braku życzliwości spotykałem też dobrze 
usposobionych ludzi. Radością wielką było, kiedy na 
moim Piśmie, zawiezionym osobiście do Generalnego 
Konserwatora Zabytków w Warszawie, zobaczyłem 
jego wpis: „Nie widzę przeszkody w zlokalizowaniu 
kościoła w Zespole Dworsko-Parkowym w Wielkiej 
Wsi”. I to był ważny sygnał do rozpoczęcia budowy.

Zadań do wykonania miał Ksiądz naprawdę sporo: 
remont dworku, budowa nowego kościoła i kaplicy 
cmentarnej, nie mówiąc już o zorganizowaniu i ani-
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mowaniu życia parafialnego… Trudno wyobrazić 
sobie, by to wszystko zrzucić na barki jednej osoby, 
bo przecież za Kościół parafialny odpowiada nie tylko 
duszpasterz, ale również wierni. Jak wspomina Ksiądz 
swoją współpracę z parafianami? Czy zawsze wszystko 
dobrze się układało?
Istotnie, to był trudny czas i kosztował wiele sił i zdro-
wia. Radością moją byli miejscowi fachowcy, poświę-
cający dobrowolnie czas, nawet po pracy w różnych 
zakładach. Lista dających z siebie wiele byłaby długa. 
Wielu z nich jest już na drugim świecie. Zasłużyli na 
niebo. A przecież oprócz spraw budowlanych była praca 
duszpasterska. Katecheza w dworku i w szkole, kazania, 
kancelaria, rekolekcje, misje, dokumenty administra-
cyjne, ministranci, lektorzy, wycieczki, pielgrzymki, 
dwukrotny wyjazd do Rodaków w Ameryce, którzy 
i tam organizowali pomoc… To wszystko pozwalało 
integrować parafian, że zaczęli się czuć jako nowa 
zorganizowana parafia.

Po poświęceniu wybudowanej już świątyni przyszła 
decyzja księdza biskupa, że czekają Księdza nowe za-
dania w nowej parafii – tym razem w Krynicy-Zdroju. 
Obrazowo można powiedzieć, że rozdział pod tytułem 
„Wielka Wieś” został zamknięty. Co wyniósł Ksiądz 
z tego rozdziału swojego kapłańskiego 
życia? Czy jakieś doświadczenie szcze-
gólnie zapadło Księdzu w pamięć?
Doświadczenia, szczególne w mojej 
pamięci, to namacalne przykłady, jak 
Pan Bóg pomagał w różnych, zwłaszcza 
trudnych chwilach, nawet przez oso-
by wcześniej niechętne budowie. Bogu 
niech będą dzięki!!! Decyzja ks. abp. 
Józefa Życińskiego, ogłoszona w dzień 
poświęcenia kościoła, nie należała do 
łatwych dla parafian i dla mnie. Została 
przyjęta z bólem przez wielu parafian.

Jak zmieniała się mentalność ludzi 
w ciągu pięćdziesięciu lat Księdza po-
sługi? Czy w dzisiejszych czasach łatwiej 
jest wybudować kościół czy stworzyć 
wspólnotę?
Praca w wiejskiej parafii ma te zalety, że 
wszyscy się nawzajem znają i są znani 
proboszczowi, a proboszcz im. Wiado-
mo, na kogo można liczyć. Natomiast 
w mieście jest bardzo duża anonimo-
wość i trudniej o współpracę. Duża 
emigracja ludzi spowodowała rozbicie 
wielu rodzin. W domach nierzadko zo-

stali starzy rodzice czy wdowcy. Coraz trudniej znaleźć 
ludzi do grup apostolskich w parafii. Niestety media 
współczesne coraz częściej narzucają świecki styl życia 
i powodują naśladownictwo. Ale przykłady pokazują, 
że przy dobrym zrozumieniu i wzajemnej życzliwości 
można i dzisiaj stworzyć nową parafię i wybudować 
kościół.

Obecnie jest Ksiądz rezydentem w parafii Matki Bożej 
Niepokalanej w Nowym Sączu. Czego można Księdzu 
życzyć z okazji Złotego Jubileuszu?
Złoty Jubileusz Kapłaństwa jest piękną okazją, by 
przeprosić Boga i ludzi za wszystko, co by wywołało 
niezrozumienie i przykrość. By podziękować Bogu 
i ludziom za wszelkie łaski i dobrodziejstwa udzielane 
każdego dnia. A czego życzyć? By to życie dokończyć 
godnie i nie być ciężarem dla innych. Gratuluję gazetki 
parafialnej i też życzę, by służyła dobrym sprawom.

Dziękujemy za te słowa. Tego właśnie Księdzu Pra-
łatowi życzymy. Dziękujemy również za Księdza 
ofiarną posługę i za to, że położył Ksiądz fundamenty 
pod naszą świątynię – i tę materialną, i tę duchową. 
Niech dobry Bóg obficie darzy Księdza swoją łaską 
i nieustannie błogosławi.
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Rok duszpastersk i  2021/2022 

26 grudnia 2021.  
Kolędnicy misyjni

6 stycznia 2022.  
Spotkanie opłatkowe  
dla Dziewczęcej Służby Maryjnej  
na plebanii
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9 stycznia 2022.  
Adoracja Bożego Dzieciątka 

26 lutego 2022.  
Wizytacja kanoniczna parafii  

przez ks. bpa Leszka Leszkiewicza. 
Bierzmowanie młodzieży
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27 lutego 2022.  
Zakończenie wizytacji parafii.  
Spotkanie księdza biskupa z grupami parafialnymi 
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5 maja 2022.  
Przyjęcie chłopców z klasy III 
do grona ministrantów

5 maja 2022.  
Dziewczęta z klasy III 

przyjęte do Dziewczęcej Służby Maryjnej
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4 czerwca 2022.  
Pielgrzymka DSM-u do sanktuarium  
bł. Karoliny w Zabawie. 
Dziękczynienie za beatyfikację  
Karoliny w 35. rocznicę tego wydarzenia
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11 czerwca 2022.  
Jubileusz 25-lecia istnienia 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył 
i homilię wygłosił diecezjalny  
asystent Akcji Katolickiej  
ks. dr hab. Jan Bartoszek, 
dyrektor radia RDN Małopolska
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10-18 września 2022. 
Misja święta w parafii.  

Nauki misyjne poprowadzili  
ojcowie oblaci Maryi Niepokalanej – 

o. Arkadiusz Sędzielowski  
i o. Robert Grabka  

z domu zakonnego w Katowicach



31

WOKÓŁ KRZYŻA

15 października 2022. 
Wybory do Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej.  
Now skład Rady:  
ks. proboszcz Roman Miarecki 
(przewodniczący),  
Anna Woźniak (zastępca)  
i Katarzyna Sikoń (sekretarz).
Zespoły: ewangelizacyjny  
(Krystyna Armatys, Barbara 
Armatys, Zofia Zając),  
charytatywny (Małgorzata  
Kusion, Teresa Żurek),  
liturgiczny (Marcin Kieć,  
Wojciech Kieć),  
dekoracyjny (Marzena Szych-
ta, Marta Michałek, Katarzyna 
Sikoń), porządkowo-kulinarny 
(Katarzyna Bąk, Ewa Karaś)

Parafialną Radę Ekonomiczną tworzą: ks. Roman Miarecki (przewodniczący) oraz członkowie:  
Barbara Armatys, Zygmunt Adamczyk, Michał Jędrzejek, Adam Nadolnik, Paweł Zając

18 września 2022. 
Uroczystość odpustowa połączona  
ze świętowaniem Złotego Jubileuszu  
kapłaństwa poprzedniego proboszcza parafii,  
ks. prał. Kazimierza Markowicza
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 Ka lendarz  wydarzeń paraf ia lnych
26 grudnia 2022 – Kolęda misyjna
6 stycznia 2023 – Spotkanie opłatkowe dla DSM
8 stycznia 2023 – Spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej  

i Gospodarczej
5 lutego 2023 – Nabożeństwa czterdziestogodzinne (I)
12 lutego 2023 – Nabożeństwa czterdziestogodzinne (II)
19 lutego 2023 – Nabożeństwa czterdziestogodzinne (III)
31 marca 2023 – Droga krzyżowa do Krzyża Jubileuszowego
9 kwietnia 2023 – Wielkanoc i procesja rezurekcyjna
7 maja 2023 – Uroczystość pierwszej komunii świętej
14 maja 2023 – Rocznica pierwszej komunii świętej
27 maja 2023 – Dzień Dziecka przygotowany przez Akcję Katolicką  

i Radę Duszpasterską
8 czerwca 2023 –  Boże Ciało i procesja eucharystyczna
17 czerwca 2023 – Pielgrzymka na Święty Krzyż
14-17 września 2023 – Renowacja misji świętej
17 września 2023 – Uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia  

Krzyża Świętego
24 listopada 2023 – Parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu

 Wizyta  duszpasterska 2022/2023
27 grudnia – godz. 9.00 – grupa XIII (Pawlina – Malisz)
28 grudnia – godz. 9.00 – grupa VI (Banaś – Jewuła)
29 grudnia – godz. 9.00 – grupa V (Gacek – Łuba)
30 grudnia – godz. 9.00 – grupa VII (Karpiel – Kogut)
02 stycznia – godz. 13.30 – grupa XV (Malisz – Izak)
03 stycznia – godz. 13.30 – grupa XIV (Gołąb – Durasik)
07 stycznia – godz. 9.00 – grupa XI (Jędrzejek – Gurgul)
09 stycznia – godz. 13.30 – grupa IV (Stanczykiewicz – Gostek)
10 stycznia – godz. 13.30 – grupa XII (Kusion – Świętoń)
12 stycznia – godz. 13.30 – grupa III (Bienias – Paściak)
14 stycznia – godz. 9.00 – grupa X (Migoń – Pawlina)
17 stycznia – godz. 13.30 – grupa VIII (Piekło – Armatys)
19 stycznia – godz. 13.30 – grupa IX (Kusion – Pawlina)
23 stycznia – godz. 13.30 – grupa II (Sikoń – Golonka)
24 stycznia – godz. 13.30 – grupa I (Kawa – Jędrzejek)


