
"WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY" 

750 Wiara, że Kościół jest "święty" i "powszechny" ("katolicki") oraz że jest "jeden" i 

"apostolski" (jak dodaje Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański), jest nieodłączna od wiary 

w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Symbolu Apostolskim wyznajemy wiarę w święty 

Kościół (Credo... Ecclesiam), ale składnia łacińska używa tu innej formy niż w artykule 

odnoszącym się do wiary w Boga (Credo in Deum), by nie mieszać Boga i Jego dzieł, lecz by 

wyraźnie przypisać dobroci Bożej wszystkie dary, jakich udzielił swojemu Kościołowi. 

KOŚCIÓŁ W ZAMYŚLE BOŻYM 

I. Nazwy i obrazy Kościoła 

751 Słowo "Kościół" (ekklesia, z greckiego ek-kalein - "wołać poza") oznacza "zwołanie". 

Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. Jest to pojęcie często 

używane w Starym Testamencie w języku greckim w odniesieniu do zgromadzenia ludu 

wybranego przed Bogiem, przede wszystkim zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael 

otrzymał Prawo i został ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem. pierwsza wspólnota 

tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określając się jako "Kościół", uznaje się za 

spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. W niej Bóg "zwołuje" swój lud ze wszystkich 

krańców ziemi. Pojęcie Kyriake, od którego pochodzą Church, Kirche, znaczy: "ta, która 

należ do Pana". 

752 W języku chrześcijańskim pojęcie "Kościół" oznacza zgromadzenie liturgiczne, a także 

wspólnotę lokalną lub całą powszechną wspólnotę wierzących. Te trzy znaczenia są zresztą 

nierozłączne. "Kościół" jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Istnieje on we 

wspólnotach lokalnych i urzeczywistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, przede wszystkim 

eucharystyczne. Kościół żyje Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób Jego 

Ciałem. 

Symbole Kościoła 

753 W Piśmie świętym znajdujemy bardzo liczne obrazy i figury powiązane między sobą; za 

ich pośrednictwem Objawienie mówi o niezgłębionej tajemnicy Kościoła. Obrazy wzięte ze 

Starego Testamentu są różnymi wariantami pod stawowej idei, jaką jest idea "Ludu Bożego". 

W Nowym Testamencie wszystkie te obrazy nabierają nowego znaczenia przez fakt, że 

Chrystus staje się "Głową" tego Ludu, który jest więc Jego Ciałem. Pierwsze miejsce zajmują 

obrazy "wzięte z życia pasterskiego, z rolnictwa, z budownictwa, także z życia rodzinnego i 

zaślubin". 

754 "Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus Jest trzodą, której sam Bóg 

zapowiedział, że będzie jej pasterzem, i której owce, chociaż rządzone przez pasterzy - ludzi, są jednak 

nieustannie prowadzone i karmione przez samego Chrystusa, Dobrego Pasterza i Księcia pasterzy, który oddał 

swoje życie za owce. 

755 Kościół jest polem uprawnym lub <<rolą Bożą>> (1 Kor 3, 9). Na tej roli rośnie stare drzewo oliwne, 

którego świętym korzeniem byli patriarchowie i na którym to drzewie dokonało się i dokona pojednanie Żydów i 

pogan. Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego Rolnika jako winnica wybrana. prawdziwym Krzewem 

winnym jest Chrystus, udzielający życia i wzrostu latoroślom, którymi my jesteśmy; za pośrednictwem Kościoła 

trwamy w Nim, i bez Niego nic nie możemy uczynić. 



756 Bardzo często Kościół jest nazywany <<Bożą budowlą>> (1 Kor 3, 9). Pan porównał siebie samego do 

kamienia odrzuconego przez budujących, który jednak stał się kamieniem węgielnym. Na tym fundamencie 

Apostołowie zbudowali Kościół; od tego fundamentu wziął on trwałość i spoistość. Ta budowla jest ozdabiana 

różnymi określeniami: <<jest domem Boga>>, w którym mieszka Jego rodzina; jest mieszkaniem Boga w 

Duchu; <<przybytkiem Boga z ludźmi>> (Ap 21, 3), a przede wszystkim świętą świątynią, która ukazywana 

jako sanktuarium zbudowane z kamieni, jest czczona przez świętych Ojców, a w liturgii jest słusznie 

upodobniona do Miasta świętego, nowego Jeruzalem. W tę świątynię, niby żywe kamienie, jesteśmy wbudowani 

tu na ziemi. Jan Ewangelista kontempluje to Miasto Święte, przy odnowieniu świata <<zstępujące z nieba od 

Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża>> (Ap 21,1-2). 

757 Kościół, nazywany także <<górnym Jeruzalem>> i <<naszą matką>> (Ga 4, 26), jest przedstawiany jako 

niepokalana oblubienica niepokalanego Baranka, którą Chrystus <<umiłował... i wydał za nią samego siebie, 

aby ją uświęcić>> (Ef 5, 25-26), którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym i nieustannie ją <<żywi i 

pielęgnuje>> (Ef 5, 29)". 

 

Kościół - ustanowiony przez Jezusa Chrystusa 

763 Urzeczywistnienie w pełni czasów zbawczego planu Ojca jest zadaniem Syna; taki jest 

motyw Jego "posłania". "pan Jezus bowiem zapoczątkował Kościół swój, głosząc radosną 

nowinę, a mianowicie nadejście Królestwa Bożego obiecanego od wieków w Piśmie". Aby 

wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi. Kościół jest 

"Królestwem Chrystusa obecnym już w tajemnicy". 

764 "Królestwo to zaczyna jaśnieć dla ludzi w słowie, czynach i obecności Chrystusa". 

Przyjąć słowo Jezusa - to przyjąć "samo Królestwo Boże". Zalążkiem i początkiem Królestwa 

jest "mała trzódka" (Łk 12, 32) tych, których Jezus przyszedł zwołać wokół siebie i których 

On sam jest pasterzem. Stanowią oni prawdziwą rodzinę Jezusa. Tych, których zgromadził 

wokół siebie, nauczył nowego sposobu postępowania, a także swojej modlitwy.  

765 Pan Jezus nadał swojej wspólnocie strukturę, która będzie trwała aż do całkowitego 

wypełnienia Królestwa. Przede wszystkim dokonał tego przez wybór Dwunastu z Piotrem 

jako ich głową. Reprezentując dwanaście pokoleń Izraela, są oni fundamentami nowego 

Jeruzalem. Dwunastu oraz inni uczniowie uczestniczą w posłaniu Chrystusa, w Jego władzy, 

a także w Jego losie. Przez wszystkie te działania Chrystus przygotowuje i buduje swój 

Kościół. 

766 Przede wszystkim jednak Kościół narodził się z całkowitego daru Chrystusa dla naszego 

zbawienia, uprzedzonego w ustanowieniu Eucharystii i zrealizowanego na krzyżu. "Znakiem 

tego początku i wzrastania [Kościoła] jest krew i woda wypływające z otwartego boku Jezusa 

ukrzyżowanego". "Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się 

przedziwny sakrament całego Kościoła". Jak Ewa została utworzona z boku śpiącego Adama, 

tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu 

 

 

 



KOŚCIÓŁ JEST JEDEN, 

ŚWIĘTY, POWSZECHNY I APOSTOLSKI 

811 "Jest jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, 

święty, powszechny i apostolski". Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sobą połączone, 

wskazują na istotne rysy Kościoła i jego posłania. Kościół nie posiada ich sam z siebie, lecz 

Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że Jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i 

apostolski oraz powołuje go do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów. 

812 Tylko wiara może uznać, że Kościół otrzymuje te przymioty z Boskiego źródła. Ich 

przejawy historyczne są jednak znakami, które przemawiają jasno także do rozumu ludzkiego. 

"Kościół - przypomina Sobór Watykański I - z racji swojej wzniosłej świętości, swojej 

powszechnej jedności, swej niewzruszonej stałości, jest sam przez się wielkim i stałym 

motywem wiarygodności oraz niezawodnym dowodem swego Boskiego posłania". 

 

Źródło: http://www.katechizm.opoka.org.pl/  

 


