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KOLEGIALNOŚĆ I SYNODALNOŚĆ 
W KOŚCIELE

Kolegialność biskupów w Kościele, widziana w kontekście odnowionej 
eklezjologii, nowego rozumienia funkcji biskupa oraz relacji biskupów do 
Ojca Świętego, stała się w ciągu ostatniego półwiecza ważnym narzędziem 
realizowania reform Soboru Watykańskiego II. Jedną z instytucji, która ma 
podtrzymywać ducha kolegialności doświadczanego podczas Soboru, jest 
Synod Biskupów, stworzony przez Pawła VI 15 września 1965, krótko przed 
ukończeniem obrad soborowych, za pomocą motu proprio Apostolica sollicitudo. 
Dla wszystkich posoborowych papieży: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta 
XVI i Franciszka, Synod Biskupów był ważną instytucją doradczą w służbie 
posoborowej odnowy Kościoła.

Chciałbym przypomnieć w tym miejscu przemówienie wygłoszone przez 
papieża Franciszka 17 października 2015 roku podczas obrad XIV Zwyczaj-
nego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. 
Bezpośrednim kontekstem tego przemówienia była 50. rocznica powołania 
instytucji Synodu Biskupów przez papieża Pawła VI. Co ważne Ojciec Święty 
Franciszek połączył temat kolegialności biskupów i misji Synodu Biskupów 
z tematem synodalności w Kościele1.

W swoim przemówieniu, Papież oparł się na wypowiedzi św. Jana Chry-
zostoma: „Kościół i Synod są synonimami”, aby podkreślić, że najbardziej 
fundamentalnym źródłem synodalności Kościoła jest chrzcielne namaszczenie 
wszystkich chrześcijan, które umożliwia istnienie zmysłu wiary (sensus fidei) 
Ludu Bożego. Mówi o tym Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej 
o Kościele Lumen gentium: 
1 Papież Franciszek, Discorso del Santo Padre Francesco, [w:] Commemorazione del 50.mo 

anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi: Discorso del Santo Padre Francesco, 
„Bollettino Sala Stampa della Santa Sede” 17.10.2015.

 0000-0001-8609-296X
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Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego (por. 1 J 2, 20. 27), nie może 
zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony 
zmysł wiary (sensus fidei) całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatnie-
go z wiernych świeckich ujawnia on swą powszechną zgodność w prawach wiary 
i obyczajów2.

Przekonanie, że Bóg prowadzi Kościół przemawiając do wszystkich ochrzczo-
nych, było u źródeł decyzji papieża Franciszka, aby w procesie przygotowania 
dwóch Synodów Biskupów o rodzinie w latach 2014-2015 przeprowadzić 
szerokie konsultacje przedsynodalne także wśród osób świeckich. Zmartwych-
wstały Pan prowadzi swój Kościół mówiąc do wszystkich ochrzczonych; stąd 
też, w celu rozpoznania woli Bożej potrzebny jest dialog w Kościele i słuchanie 
siebie nawzajem: 

Kościół synodalny to Kościół, który słucha w świadomości, że słuchanie to więcej niż 
tylko słyszenie. Chodzi o wzajemne słuchanie, gdzie każdy może się czegoś nauczyć. 
Lud wierny, Kolegium Biskupów, Biskup Rzymu: wszyscy słuchają siebie nawzajem 
i wszyscy słuchają Ducha Świętego, „Ducha Prawdy” (J 14, 17), aby usłyszeć to, 
co „mówi do Kościołów” (Ap 2, 7). Synod Biskupów jest punktem zbieżności tego 
procesu słuchania przeprowadzonego na każdym poziomie życia Kościoła3.

Papież wskazał na poszczególne etapy tego procesu synodalnego słuchania: 
zaczyna się od słuchania Ludu Bożego, który na mocy konsekracji chrzcielnej 
uczestniczy w funkcji prorockiej Chrystusa4. Potem następuje etap słuchania 
pasterzy, szczególnie Ojców Synodu, „autentycznych stróżów, interpretatorów 
i świadków wiary całego Kościoła, którą muszą ostrożnie odróżnić od zmieniają-
cych się prądów opinii publicznej”. Kulminacją procesu synodalnego słuchania 
jest słuchanie Biskupa Rzymu, który jest wezwany do mówienia jako „pasterz 
i nauczyciel wszystkich chrześcijan”5; nie chodzi o jego osobiste poglądy, ale 
o świadectwo wiary całego Kościoła (fides totius Ecclesiae). Tak rozumiana 
synodalność ma cechować cały Kościół i wszystkie jego poziomy: diecezje 
z synodami diecezjalnymi i różnymi formami konsultacji i kolegialności, parafie 
z radami duszpasterskimi, ekonomicznymi, i inne. Papież Franciszek podkreślił, 
że wszyscy chrześcijanie są wezwani do tworzenia takiego synodalnego Kościoła; 
będzie on miał znaczenie przykładu i nowego standardu w świecie, gdzie „los 
całych ludów znajduje się często w rękach małych, ale znaczących grup ludzi”.

2 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, 
Dekrety, Deklaracje. Tekst polsko-łaciński, Poznań 1967, 12.

3 Papież Franciszek, Discorso del Santo Padre.
4 Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 12.
5 Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego I Pastor Aeternus, rozdz. IV (Denz. 

3074), Rzym 1875; por. także KPK 749, 1.
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Cieszę się, że ten numer „Studiów Teologii Dogmatycznej” włączył się 
w proces synodalnego dialogu przez refleksję nad samym pojęciem kolegial-
ności i synodalności. W imieniu polskich teologów dogmatycznych, skupio-
nych w Towarzystwie Teologów Dogmatyków, dziękuję ks. prof. Andrzejowi 
Proniewskiemu z Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, 
redaktorowi naczelnemu czasopisma i redaktorowi prowadzącemu tego nume-
ru, za wybranie właśnie tego tematu za temat główny tego numeru. Dziękuję 
wszystkim Autorom za wysoki poziom merytoryczny artykułów. Wszyscy wiemy, 
że zarówno kolegialność jak i synodalność Kościoła są dla nas ważnymi zada-
niami do realizacji w Kościele trzeciego tysiąclecia. Zawarte w tym numerze 
„Studiów Teologii Dogmatycznej” teksty są istotnym krokiem w tym kierunku.





Don Roberto Cherubini
Pontificia Università Urbaniana, Roma
DOI: 10.15290/std.2019.05.02

I LAICI NELLA CHIESA COME 
COSTRUTTORI DI COMUNIONE: 

LA CHIESA ANTICA

LAY PEOPLE IN THE CHURCH AS BUILDERS OF 
COMMUNION: THE ANCIENT CHURCH

The study begins with a brief history of the formation of the concepts and 
terms of “clergy” and “laity” in the Church of the first centuries, then moving 
on to analyze the case, considered exemplary, of the relations between the 
Egyptian monasticism of the IV-V century (lay) and the institutional Church 
(episcopate). In a situation of strong ecclesial divisions, due to the spread of 
Christological heresies and the consequent political and ecclesial struggles, the 
cultural operation implemented by Athanasius of Alexandria meant that the 
strong popularity and the deep charismatic nature of the lay monastic move-
ment was turned in a valid support to the institutional Church, developing 
forms of collaboration and complementarity and leaving aside opposing iden-
tities and practices. Similarly, albeit with due distinctions, the study analyzes 
briefly the realities of contemporary ecclesial movements and the resources 
they represent for the pastoral and missionary potential of the Church in our 
day. Also in this case, a correct relationship between charism and institution 
is necessary, not conflicting but complementary and mutually respectful..

Key words: clergy, laity, Church of the first centuries, patrology.

 0000-0002-6267-4137
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Per una migliore comprensione della vocazione dei laici all’interno del 
popolo di Dio farò innanzitutto una breve introduzione storica circa il 
termine “laico” per analizzare poi il ruolo dei laici nella Chiesa antica.1

La cultura giudaica e neotestamentaria
Nel Nuovo Testamento, come nella Bibbia ebraica i laici, ovviamente, sono 

presenti, anche se nella Scrittura il termine «laico» nel senso con il quale noi 
lo intendiamo non esiste. La società ebraica veterotestamentaria era caratte-
rizzata da una netta separazione fra il ceto sacerdotale e regale e il resto del 
popolo. I primi ricevevano l’unzione, di carattere dinastico che li separava 
nettamente dal resto del popolo. Del popolo facevano parte profeti, figure forti 
che oggi diremmo laicali, così come furono laici anche tutti i patriarchi, da Noè 
ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe e molti altri grandi personaggi della storia 
di Israele. Anche Mosè, al quale Dio affidò l’edificazione concreta del proprio 
popolo per mezzo dell’Esodo, può essere considerato un laico, come i profeti. 

Lo stesso Cristo apparteneva alla tribù “laicale” di Giuda. A tal proposito la 
lettera agli Ebrei afferma: “Se Gesù fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure 
sacerdote” (Eb 8,4), evidentemente in senso legale e secondo gli schemi ebraici. 

Nel Nuovo Testamento, assieme a Gesù erano «laici» Maria sua madre e 
lo sposo Giuseppe. Il Signore si manifestò per primi ai pastori (laici), poi ai 
magi dell’Oriente (laici) e compì il suo primo miracolo a Cana, in una festa 
matrimoniale e, dunque, in un contesto tipicamente laicale. Si può aggiungere 
che verso il Cristo il sacerdozio del suo tempo non si dimostrò certamente 
accogliente. E laici, ovviamente, erano anche i dodici apostoli, fino alla loro 
partecipazione all’ultima cena, quando fu loro chiesto: «Fate questo in me-
moria di me».

Le lettere di Paolo hanno tutte per destinatari i cristiani “gentili”, da conside-
rare nel loro complesso laici e lo stesso si può dire delle altre Lettere cattoliche.2

1 Per una bibliografia su questo vasto tema si può vedere: Y.-M. Congar, Laïc et laïcat, 
in Dictionnaire de Spiritualité, IX, Paris 1976, coll. 79-108; A. Scola, C. Giuliodori, et 
al. (a cura di), Il laicato. Rassegna bibliografica in lingua italiana, tedesca, francese, LEV, 
Città del Vaticano 1987; N. Ciola, Indicazioni bibliografiche sulla teologia del laicato, in 
Orientamenti Pastorali, 34 (1986), pp. 79-82; R. Goldie, Laici, laicato, laicità. Bilancio di 
trent’anni di bibliografia, Ed. AVE, Roma 1986.

2 Il Concilio Ecumenico vaticano II ha sottolineato questo carattere “laicale” della Chie-
sa apostolica nel suo Decreto sull’apostolato dei Laici Apostolicam Actuositatem del 18 
novembre 1965, che al n. 1 afferma: “L’apostolato dei laici, infatti, derivando dalla loro 
stessa vocazione cristiana, non può mai venir meno nella Chiesa. La stessa sacra Scrittura 
mostra abbondantemente quanto spontanea e fruttuosa fosse tale attività ai primordi 
della Chiesa” (cfr. At 11,19-21; 18,26; Rm 16,1-16; Fil 4,3).”
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Per quanto riguarda il termine “laico” esso deriva dalla traduzione greca dei 
Settanta dall’ebraico (avvenuta nei secoli III-II a.C.) dell’espressione popolo, 
così pregnante per l’Antico Testamento, con il termine laòs, nel senso, però, di 
“popolo di Dio”, nome collettivo dell’intero Israele. Da qui è venuto l’aggettivo 
latino laicus usato una sola volta nella Vulgata di S. Girolamo (traduzione dal 
greco del IV secolo).3

Nella Chiesa delle origini
Nella sua prima Lettera, scritta in greco, san Pietro aveva raccomandato 

ai “presbiteri” (in greco presbyteroi, i più anziani) delle comunità dell’Asia 
Minore, “pascite qui est in vobis gregem Dei providentes non coacto sed 
spontanee secundum Deum neque turpis lucri gratia sed voluntarie neque ut 
dominantes in cleris sed formæ facti gregi et ex animo”,4 vale a dire “pascete 
il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri 
secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando 
sull’eredità a voi affidata, ma facendovi modelli del gregge”. Nella Vulgata S. 
Girolamo aveva reso col termine latino clerus la parola greca klèros, che signi-
fica appunto eredità. Avvenne così che la raccomandazione di Pietro portò 
alla realizzazione del suo esatto contrario: il «clero», appropriandosi di questo 
termine, in qualche modo si appropriò anche del suo contenuto, pretendendo 
una specie di esclusività dell’ “eredità-klèros” di Gesù.

Circa mezzo secolo più tardi, intorno all’anno 96, papa Clemente, quarto 
vescovo di Roma, scrisse anch’egli una lettera alla comunità dei cristiani di 
Corinto, dove erano avvenuti forti contrasti fra clero e laici (termini, questi, 
che ancora non esistevano).5 In questo testo, che la critica ha stabilito essere 
pseudoepigrafo, egli adoperò per la prima volta al Cap. 5 la parola greca laikòs, 
da laòs, per indicare i cristiani comuni, i “non presbiteri” per distinguerli dal 
klèros.6 A questo nuovo termine egli diede un contenuto che, almeno di fatto, 

3 Cfr. P. Neuner, Per una teologia del popolo di Dio, Queriniana, Brescia 2016, p. 34-ss.
4 Vulgata, Epistula I Petri, 5, 1-2. 
5 Cfr. Didachè. Prima lettera di Clemente ai Corinzi. A Diogneto, Roma, Città Nuova 2008, 

pp. 7-12. Testo italiano pp. 29-77.
6 Per un’analisi approfondita del diverso ruolo e ministero dei laici e del clero in questa 

lettera si veda A. Faivre, Les Fonctions ecclésiales dans les écrits Pseudo-Clémentins, in 
“Revue de Sciences Religieuses”, 50, Strasbourg 1976, pp. 97-111. 
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sanciva questa netta divisione del popolo di Dio in due categorie non più di 
uguale dignità.7

In un altro passo, il Cap, 14, lo Pseudo-Clemente racconta di essere stato 
ordinato vescovo da Pietro e riferisce gli insegnamenti da lui ricevuti. Tra 
questi la raccomandazione di lasciare ai laici l’impegno nelle cose del mondo e 
che i presbiteri non si occupino in queste. Seguono la descrizione della Chiesa 
come «una grande nave che attraversa un mare procelloso» e la seguente 
affermazione:

«Ma è soprattutto importante che i passeggeri, ossia i laici, se ne stiano quieti 
e silenziosi, ciascuno al proprio posto, così da evitare che, con la loro agitazione 
e con i loro movimenti confusi e inutili, spostandosi qua e là finiscano per 
ostacolare le manovre dei marinai o che, rilassandosi per irrequietezza su un 
solo lato della nave, questa, sbilanciata, vada a fondo.»8

Inizia così una sorta di processo di separazione, se non addirittura contrappo-
sizione, fra i due gruppi dei laici e del clero che proseguirà fino ai giorni nostri 
con fasi alterne. Non mi addentro sulle evoluzioni successive che, specialmente 
a partire dal Concilio Vaticano II, hanno radicalmente modificato il concetto, 
il ruolo e, specialmente, la vocazione dei laici all’interno del popolo di Dio.

Ma restiamo alla Chiesa antica, a cui sono stato chiamato a limitarmi.

Un esempio di laicato nella chiesa antica: il monachesimo
Quando si pensa al laicato nella chiesa antica non si può pensare solo ad 

una massa popolare informe e senza fisionomia. Esiste un settore particolar-
mente significativo che svolse un ruolo ben definito, e cioè il monachesimo.

Esso fin dalle origini mantiene ed esalta il proprio carattere laicale. I mo-
naci rifiutavano infatti il proprio coinvolgimento tanto nel presbiterato che 
nell’episcopato.9 Mentre nel monachesimo prevaleva la funzione di “padre” e, 
di conseguenza, giocavano un ruolo determinante le doti spirituali acquisite 
mediante un lungo esercizio ascetico, nel sacerdozio ed episcopato aveva la 
preminenza la funzione di “maestro” la cui origine risiede soprattutto nella 
grazia sacramentale collegata alla preghiera consacratoria. Questo spiega la di-
versa prospettiva con la quale i due ruoli venivano percepiti e, di conseguenza, 

7 Επιστολὴ Κλημέντος προς Ἰακώβον, cap. V. B. Rehm, J. Irmscher, F. Paschke (a cura di), 
Die Pseudoklementinen I. Homilien, 2nd ed., (Die griechischen christlichen Schriftsteller 
42), Berlin, Akademie-Verlag 1969, p. 5-22.

8 Επιστολὴ Κλημέντος προς Ἰακώβον, cap. XIV.
9 Cfr. P. Neuner, Per una teologia..., cit. pp. 45-47. Su tale argomento Giovanni Cassiano 

affermava: “Un monaco dovrebbe in ogni modo evitare le donne e i vescovi.”» Istituzioni 
Cenobitiche XI, 17.
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valutati in base ad una scala di valori all’interno dalla quale l’umiltà era ele-
mento fondamentale per i monaci.10

Un’autorevole conferma di tale realtà ci giunge da Atanasio che nel 354 
scrive a Draconzio, monaco da lui ordinato vescovo e che, dopo un periodo 
di esilio impostogli dal patriarca ariano Giorgio, preferisce tornare alla sua 
primitiva forma di vita monastica piuttosto che riprendere la guida della sua 
diocesi.11 Si ricava chiaramente dal testo che Draconzio è trattenuto da due 
ordini di obiezioni:12 il primo è l’esercizio dell’umiltà, connaturato alla spiri-
tualità monastica, intesa come senso di indegnità a ricoprire cariche che in 
qualche modo comportassero un ruolo di guida di altri uomini; il secondo è 
il rifiuto a rinunciare alla pratica di una rigida ascesi, ritenuta inconciliabile 
con l’esercizio del ministero presbiterale o, ancor di più, di quello episcopale.13

Questo però non significava che i monaci si disinteressassero della sorte 
del popolo cristiano e rinunciassero a svolgere compiti che noi oggi diremmo 
di “pastorale”. Il ruolo infatti svolto dai monaci egiziani nell’evangelizzazione 
degli ambienti pagani e il loro frequente intervento in favore dei cristiani dei 

10 “Both monks and clergy claimed to teach with spiritual authority, but they were at vari-
ance with regard to the origin of their authority and the content, method, and medium 
of their teaching. The monks had prepared themselves through a lifetime of ascetism and 
deprivation to become vessels of the Holy Spirit. ... In contrast with the desert fathers, the 
priests and bishops derived their authority and their mission to teach from their ordina-
tion. ... Although it was often demanded that only truly spiritual men should become 
clerics, in practice the candidates for the clergy where, more often than not, recruited 
from among the well-respected and prominent members of the local community, ... they 
where well educated, of prosperous background, and enjoyed the respect of their fellow 
citizens.” C. Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leadership in 
an Age of Transition, Berkeley 2005, pp. 103-104. Il tema è trattato ampiamente nelle pp. 
100-152

11 H. C. Brennecke, et al. (edd.), Athanasius Werke, vol. II, 8, Walter De Gruyter, Berlin-
New York 2000.

12 Così si evidenzia anche in G. J. M. Bartelink, “Les rapports entre le monachisme égyp-
tien et l’episcopat d’Alexandrie”, in Alexandrina. Hellénisme, Judaïsme et christianisme à 
Alexandrie. Mélanges offerts au P. Claude Mondésert, Étitions du Cerf, Paris 1987, p. 369 
e in G. M. Colombàs, Il monachesimo delle origini, Jaca Book, Milano 1984-1990, v. I, 
p. 90.

13 Ripetutamente la lettera esorta Draconzio a non prestare ascolto ai monaci che lo con-
sigliano di non fare ritorno alla propria sede episcopale, cfr. Lettera a Draconzio (EpDr) 
3: “Ti prego di non considerare tali cose, e non dar retta a coloro che suggeriscono tali 
cose”, EpDr 5: “Sento che quelli ti suggeriscono queste cose all’orecchio, e ritengono, così 
facendo, di essere pii; invece se lo fossero veramente rispetterebbero piuttosto il ministero 
che prima Dio ti ha affidato”, EpDr 8: “Non ti distolgano dunque i monaci, come se tu 
fossi stato costituito solo dai monaci, e non trovare scuse”, EpDr 9: “Non obiettino tali 
cose coloro che consigliano te”, EpDr 10: “E non dare ascolto coloro che suggeriscono 
cose diversamente da queste...”, ecc...
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villaggi vicini ai centri monastici, testimoniato da numerose fonti, indicano 
infatti la loro disponibilità ad un impegno diretto di tipo pastorale e sociale.14 

Quanto finora descritto nella Chiesa dell’Egitto del IV-V secolo sembra 
confermare una reciproca distanza dei due mondi: da un lato il laicato mona-
stico, dall’altro i ministeri ordinati all’interno di un’organizzazione ecclesiastica 
fortemente istituzionalizzata e strutturata. I due ambienti sembrano percorrere 
itinerari diversi e nettamente distinti l’uno all’altro.

Ma attorno alla metà del IV secolo avviene qualcosa che rompe questo 
schema rigido. Nel 328 Atanasio divenne vescovo di Alessandria, il più im-
portante centro cristiano assieme a Roma e Costantinopoli, di importanza 
primaria per lo sviluppo del dogma e le controversie cristologiche. Come è 
noto, Atanasio dovette affrontare innumerevoli conflitti dovuti alle alterne 
vicende che portarono gli scismatici meleziani ed ariani a prevalere sulle 
opinioni dell’Imperatore e del vescovo di Costantinopoli. A seguito di questi 
continui scontri Atanasio subì cinque condanne all’esilio, ma rimase sempre 
uno strenuo lottatore in difesa del dogma cristologico del Concilio di Nicea 
e operò un’attiva politica ecclesiastica per difendere il suo ruolo e, con esso, 
l’ortodossia dottrinaria. 

In questa lotta egli utilizzò strumenti di “politica ecclesiastica”, quali le 
nomine episcopali con le quali cercò di rafforzare il partito dei vescovi a sé 
fedeli e di accentuare lo stretto controllo che tradizionalmente il patriarca ales-
sandrino esercitava nei confronti dei vescovi egiziani. 15 Altra azione politica è 
quella di costruire un asse di collegamento diretto col vescovo di Roma, ecc...

Ma il capolavoro della sua azione di politica ecclesiastica, se possiamo dire, 
Atanasio lo realizzò operando un’impresa di profondo valore culturale e spi-
rituale. Durante il suo terzo esilio, fra il 356 e il 362, egli entrò in più stretto 
contatto con gli ambienti monastici dell’Alto Egitto. Il Grande Antonio, figura 
di notevole spessore ascetico e spirituale era da poco scomparso, e grazie anche 
14 Si vedano a tal proposito: E. Wipszycka, La christianisation de l’Égypte aux IVe-Ve siècles: 

aspects sociaux et ethniques, in ead., Études sur le christianisme dans l’Égypte de l’antiquité 
tardive, (Studia Ephemeridis Augustinianum 52), Institututm Augustinianum, Roma 
1996, pp. 64-105 ; W. H. C. Frend, I monaci e la fine del paganesimo greco-romano in Siria 
e in Egitto, in P. F. Beatrice (a cura di), L’intolleranza cristiana nei confronti dei pagani, 
EDB, Bologna 1990, pp. 37-55. 

15 E. Wipszycka, La christianisation de l’Égypte aux IVe-Ve siècles..., op. cit., p. 156: “In 
conclusione, possiamo dire che la formazione e lo sviluppo delle strutture fondamentali 
della Chiesa egiziana sono stati condizionati dal grande potere del patriarca, per ciò che 
riguarda i vescovati, e del vescovo, per ciò che riguarda le parrocchie. Solo quando era 
impossibile fare altrimenti, il patriarca e i vescovi egiziani si decidevano a delegare in 
parte il loro potere, e anche in questi casi si guardavano bene dal formare delle strut-
ture stabili che rischiassero di diventare indipendenti. Questa tendenza all’assolutismo 
ecclesiastico aveva radici profonde in Egitto.”
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alla sua azione carismatica e di paternità spirituale il monachesimo egiziano 
era giunto ad un grado di profonda maturazione. Il suo influsso ormai si esten-
deva a vastissime fasce della popolazione cristiana che riconosceva all’autorità 
carismatica dei monaci un ruolo decisivo. Ad essi fanno ordinariamente rife-
rimento i cristiani egiziani per la direzione spirituale, la gestione delle vicende 
familiari e sociali più urgenti e gravose. È quanto emerge evidente, ad esempio, 
dai detti dei padri del deserto che riportano spesso le richieste dei cristiani che 
preferiscono fare ricorso all’insegnamento e al giudizio dei monaci, piuttosto 
che a quello dei sacerdoti o dei vescovi.

Atanasio intuisce in questa fase che per ampliare la sua influenza sul mondo 
ecclesiale egiziano non basta rafforzare gli aspetti istituzionali della chiesa, 
come gli episcopati, ma è necessario operare una saldatura con il forte carisma 
monastico. Egli compone pertanto in quegli anni la Vita Antonii, biografia del 
Santo abate del deserto, attraverso la quale offre un ritratto del monachesimo 
come espressione genuina ed autentica dell’ortodossia cattolica egiziana.16 

Non sappiamo il grado di attendibilità storica dell’opera, quanto ci sia di 
Antonio e quanto di Atanasio in questo racconto biografico,17 ma di sicuro 
lo scopo dell’opera era quello di legare il proprio nome e il proprio ruolo 
istituzionale di capo della Chiesa egiziana all’espressione più autorevole della 
spiritualità del suo tempo, quella, appunto, monastica. Questa importantissi-
ma operazione culturale gli fornì un supporto più ampio e favorì la coesione 
della variegata realtà ecclesiastica alessandrina evitandone la parcellizzazione.

Per la prima volta, ed in modo autorevole e direi definitivo, il monachesimo, 
espressione del mondo laico che aveva una larghissima influenza sul popolo, 
non era più estraneo o contrapposto alla struttura istituzionale, ma si trovava 
la via per una collaborazione non solo di tipo funzionale ma direi di ordine 
spirituale profondamente radicato nel vissuto popolare.18

Ho voluto fare questo esempio per esprimere come l’opera geniale di un 
grande uomo di cultura e di fede quale Atanasio, così come anche la disponibi-
lità dei monaci a spendere il proprio talento spirituale accumulato nel deserto 
per il bene della chiesa tutta, portò ad un risultato fruttuoso e duraturo di una 
16 Versione greca: Athanase d’Alexandrie, Vie d’Antoine, a cura di G. J. M. Bartelink, (SC 

400), Édions du Cerf, Paris 1994. Versione latina: H. Hoppenbrouwers, La plus ancienne 
version latine de la vie de S. Antoine par S. Athanase, Nijmegen 1960.

17 Cfr. B. Brennan, Athanasius’ Vita Antonii, a Sociological Interpretation, in Vigiliae Chri-
stianae 39, Leiden 1985, pp. 209-227; M. Alexandre, La costruction d’un modèle de sainteté 
dans la Vie d’Antoine par Athanase d’Alexandrie, in P. Walter, Saint Antoine entre mythe 
et légende, Ellug, Grenoble 1996, pp. 63-93.

18 A tal proposito si veda anche: M. A. Williams, The Life of Antony and the Domestication 
of Charismatic Wisdom in Thematic Studies, Charisma and Sacred Biography, in The Journal 
of the American Academy of Religion 48, Oxford 1982, pp. 23-40.
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maggiore coesione e comunione ecclesiale che aiutò il superamento di quel 
periodo di forte crisi. 

La Vita di Antonio infatti divenne ben presto un’opera fondamentale per 
la conoscenza del monachesimo orientale e portò alla sua diffusione anche in 
regioni lontane dall’Egitto. Senza il contributo culturale di Atanasio probabil-
mente il monachesimo egiziano non avrebbe assunto quel ruolo di esemplarità 
che rivestì nei secoli successivi, contribuendo non poco anche allo sviluppo 
del monachesimo occidentale.

Dalla Chiesa di Atanasio e Antonio ai giorni nostri
A questo punto mi piace fare un collegamento forse un po’ audace, ma direi 

molto calzante fra questo episodio della vita culturale e spirituale della chiesa 
antica con quanto il Card. Ratzinger ebbe a dire nel 1998 in occasione del 
primo Congresso internazionale dei movimenti laicali che S. Giovanni Paolo 
II volle a Roma in occasione della Pentecoste.19

Anche in questo caso il periodo storico vedeva una certa distanza fra il 
“nuovo” mondo laicale più impegnato (i Movimenti) e le più antiche strutture 
ecclesiastiche istituzionali (Diocesi, Congregazioni, Parrocchie, ecc...). Una 
certa diffidenza reciproca faceva sì che i due mondi procedessero, come nel caso 
che abbiamo visto in precedenza, su due binari paralleli e poco comunicanti 
fra loro. Entrambe le realtà avevano una forte identità che faticava a trovare 
punti di convergenza e di collaborazione. 

Il Card. Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della 
Fede, da teologo raffinato e grande conoscitore della Chiesa, propose una 
sua originale sintesi culturale e spirituale che indicava un itinerario nei quali 
i due elementi, quello carismatico dei movimenti laicali e quello istituzionale, 
trovassero una reciproca complementarietà.

Egli disse a questo riguardo:
Le due parti devono imparare l’una dall’altra a lasciarsi purificare, a trovare la via 
che conduce a quei comportamenti di cui parla nell’inno alla carità Paolo (1 Cor 
13, 4ss). Ai movimenti, quindi, va rivolto un monito: anche se nel loro cammino 
hanno trovato e partecipano ad altri la totalità della fede, essi sono un dono fatto 
alla totalità della Chiesa, e alle esigenze di questa totalità devono sottomettersi, 
per restare fedeli a ciò che è loro essenziale. Ma occorre che si dica chiaramente 

19 Sulla portata e il significato dell’evento si veda: C. Hegge, Il Vaticano II e i movimenti 
ecclesiali: una recezione carismatica, Città Nuova, Roma 2001. Su Giovanni Paolo II e 
i movimenti: L. Moreira Neves, I movimenti ecclesiali nel magistero di Giovanni Paolo II 
in I movimenti nella Chiesa: atti del 2. Colloquio internazionale su Vocazione e missione dei 
laici nella Chiesa oggi. Rocca di Papa, 28 febbraio – 4 marzo 1987, Nuovo Mondo, Milano 
1987.
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anche alle chiese locali, anche ai vescovi, che non è loro consentito indulgere 
ad alcuna pretesa d’uniformità assoluta nelle organizzazioni e programmazioni 
pastorali. Non possono far assurgere i loro progetti pastorali a pietra di paragone 
di quel che allo Spirito Santo è consentito operare.... Non è lecito pretendere che 
tutto debba inserirsi in una determinata organizzazione dell’unità; meglio meno 
organizzazione e più Spirito Santo! Soprattutto non si può sostenere un concetto 
di comunione in cui il valore pastorale supremo consista nell’evitare conflitti. La 
fede è sempre anche spada e può esigere proprio il conflitto per amore di verità e 
di carità (cf. Mt 10, 34). Un progetto di unità ecclesiale in cui i conflitti fossero 
liquidati a priori come polarizzazione e la pace interna fosse ottenuta a prezzo della 
rinuncia alla totalità della testimonianza, ben presto si rivelerebbe illusorio. Non è 
lecito, infine, che s’instauri un certo atteggiamento di superiorità intellettuale per 
cui si bolli come fondamentalismo lo zelo di persone animate dallo Spirito Santo 
e la loro candida fede nella Parola di Dio, e non si consenta nient’altro che un 
modo di credere per il quale il “se” e il “ma” sono più importanti della sostanza di 
quanto si dice di credere.20

Ecco che dunque la storia antica, come quella più recente, ci insegna come 
in ogni momento di difficoltà, in cui qualcosa di nuovo nasce o cambia, non 
serve imporre con la forza dell’istituzione la continuità del passato. Occorre 
cultura (quella di Atanasio e quella del Card. Ratzinger), apertura all’azione 
dello Spirito e lungimiranza, per creare le condizioni perché tutti gli elementi 
costitutivi del popolo di Dio, realtà complessa e variegata e non monolitica, 
possano liberamente e responsabilmente svolgere la propria missione unica che 
è quella di costruire il Regno di Dio e annunciarne la venuta a tutti. Nessuno 
può assolutizzare se stesso, il proprio gruppo o la propria parte di verità, ma 
deve essere al servizio di una comunione che non è unità nell’uniformità, ma 
pluralità delle espressioni storiche dello Spirito. Esse, se sono veramente tali 
sia nel laicato come nel clero, non potranno che avere a cuore la comunione 
di tutti gli uomini nell’unica famiglia dei figli di Dio. 

Parole chiavi: clero, laicato, Chiesa dei primi secoli, monachesimo egiziano, 
Chiesa istituzionale, carisma.
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COLLEGIAL STRUCTURES IN THE CHURCH

The phenomenon of collegiality in the Church, a particular fruit of the Sec-
ond Vatican Council, can undoubtedly be regarded as one of the most signifi-
cant signs of the times. The principle of collegial operation of the episcopate 
with its deep biblical roots, which has entered into the life of ecclesiastical 
community, remains the guarantee of universality and unity. Having its basis 
both in episcopal ordination and in hierarchical communion, the collegiality 
of bishops belongs to the structure of the Church, according to the will of its 
Founder. 

Collegiality in an exact (effective) meaning, expressing the nature of the 
Church, is realized only in the College of Bishops with its head in the person 
of the Roman Pontiff. Like him, also Collegium Episcoporum (with his head) is 
an entity of supreme, full and universal power in the Church. 

Apart from collegiality in the strict sense, in the Church there are forms of 
collegial action as an expression of collegiality in a broader sense (affective 
collegiality); they reveal the bishops’ concern for other particular Churches and 
for the universal church. These forms include: the Synod of Bishops, particular 
synods, bishops’ conferences, participation of bishops in the work of the re-
newed Roman Curia, visits of bishops ad limina and missionary cooperation. 

Analysis and reflection on the problems of collegiality makes it possible 
to see the aspect of synodality, closely related to collegiality, as John Paul II 
pointed out in motu proprio Novo Millennio ineunte of January 6, 2001, encour-
aging to deepen this thread of discussion. It seems that the above-mentioned 
document of the International Theological Commission entitled La sinodalità 
nella vita e nella missione della Chiesa has become the answer to this suggestion.
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Wstęp
Do fundamentalnych zagadnień eklezjologii katolickiej, szczególnie aktu-

alnych po Soborze Watykańskim II, należy niewątpliwie zasada kolegialności. 
Zarówno teologia, jak i prawo kanoniczne przez „kolegialność” sensu stricto (tzw. 
efektywną) rozumieją sposób sprawowania władzy w Kościele związany z po-
sługą pasterską biskupów – tworzących permanentnie w jedności z Papieżem 
i pod jego przewodnictwem – Kolegium Biskupów. Jednocześnie przyjmuje się, 
że pomiędzy biskupami istnieje szczególna więź (communio episcoporum) i „po-
czucie kolegialności” (kolegialność sensu lato, czyli afektywna)1, znajdujące swój 
szczególny wyraz w określonych przez prawo formach działania kolegialnego. 
I tutaj fundamentem owej kolegialności jest więź i wspólnota sakramentalna 
istniejąca między członkami Kolegium Biskupów.

 Natomiast przewidziane w prawie struktury służące pomocą biskupowi 
stojącemu na czele Kościoła partykularnego (składające się z przedstawicieli 
prezbiterium diecezjalnego i wiernych świeckich), jakkolwiek są organami 
kolegialnymi, to kolegialność ta ma zupełnie inny wymiar i znaczenie.

Kolegialność zatem, jak podkreśla Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium 
Soboru Watykańskiego II, wynikająca z apostolskiego charakteru Kościoła, we 
właściwym znaczeniu, poprawnym teologicznie, ogranicza się wyłącznie do 
Episkopatu2. Mamy tutaj do czynienia z wyjątkowym pojęciem teologicznym, 
kolegialność bowiem wyznacza charakter oraz naturę działania Episkopatu3. 
„Kolegialność biskupia, głosi motu proprio Apostolo suos Jana Pawła II o natu-
rze teologicznej i prawnej konferencji Episkopatów z 21 maja 1998 roku, we 

1 Zob. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis” o biskupiej posłudze 
Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata (16.10.2003), [w:] Ustrój hierarchiczny Kościoła. 
Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, n. 8; Zob. także M. Faccani, 
Collegio e collegialità episcopali nel Sinodo 1969, Bologna 1991, s. 25.

2 Zob. Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, 
Dekrety, Deklaracje. Tekst polsko-łaciński, wyd. 3, Pallotinum [b.r.w.], nn. 22 i 23.

3 R. Sobański, L’uso del concetto di collegialità nel contesto teologico degli enunciati ufficiali della 
Chiesa e le sue implicanze nel diritto canonico, „Concilium” 1 (1965), s. 63-64; T. Rozkrut, 
Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym (studium historyczno-prawne), Tarnów 
2010, s. 16-17.



21ks. Wojciech Góralski, Struktury kolegialne w Kościele

właściwym i ścisłym sensie jest [...] wyłącznym przywilejem całego Kolegium 
Biskupów, które jako podmiot teologiczny jest niepodzielne”4.

Kolegialność, owa – jak powie Jan Paweł II – „odkryta na nowo”, „uprzywi-
lejowana forma posługi pasterskiej sprawowanej przez nich [biskupów – W.G.] 
w łączności z Następcą św. Piotra”5, stanowi jedno z największych „odkryć” 
Vaticanum II6. Dobitnie wyeksplikowana w wymienionej Konstytucji o Kościele 
(nn. 22-23), a następnie w Posynodalnej Adhortacji apostolskiej Pastores gregis 
Jana Pawła II z 10 października 2003 roku7, stanowi ogromny „«skok naprzód», 
a jednocześnie jest powrotem do tego, co pierwotne i początkowe, i co zostało 
zapisane na kartach Nowego Testamentu i w starochrześcijańskim Kościele”8.

Na struktury kolegialne w Kościele nowy strumień światła rzuca promul-
gowany przez Międzynarodową Komisję Teologiczną 2 marca 2018 roku (po 
uprzednim wyrażeniu pozytywnej opinii przez papieża Franciszka) dokument 
La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (Synodalność w życiu 
i misji Kościoła)9, w którym zasadę kolegialności porusza się w kontekście 
synodalności Kościoła.

Podczas gdy pojęcie synodalności, stwierdza się we wstępie tej enuncjacji, 
wiąże się z udziałem całego Ludu Bożego w życiu i misji Kościoła, to pojęcie 
kolegialności przywołuje znaczenie teologiczne i formę wykonywania posługi 
biskupów w służbie Kościoła partykularnego powierzonego trosce pasterskiej 
każdego i we wspólnocie między Kościołami partykularnymi; wykonywanie tej 
posługi dokonuje się w łonie jedynego i powszechnego Kościoła Chrystusowe-
go, poprzez hierarchiczną wspólnotę Kolegium Biskupów z Biskupem Rzymu. 
Kolegialność więc, jest szczególną formą, w której synodalność kościelna 
wyraża się i urzeczywistnia poprzez posługę biskupów na poziomie wspólnoty 
między Kościołami partykularnymi w danym regionie i na poziomie wspólnoty 
4 Jan Paweł II, List apostolski motu proprio „Apostolos suos” o naturze teologicznej i prawnej 

Konferencji Episkopatów ( 21.05.1998), [w:] Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, 
red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, n. 12.

5 List apostolski „Tertio Millennio adveniente” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, 
duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000 (10.11.1994), 
Pallotinum 1995, n. 19.

6 J. Krasiński, Kolegialność władzy w Kościele przed Soborem Watykańskim II i przełom 
soborowy, „Studia Theologica Varsavensia” 1995, 33, nr 2, s. 5.

7 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, (rozdział Kolegialny 
charakter posługi biskupiej, n. 8), Libreria Editrice Vaticana 2003. 

8 J. Ratzinger, Duszpasterskie implikacje nauki o kolegialności biskupów, [w:] Concilium. 
Międzynarodowy Przegląd Teologiczny , t. 1, Poznań – Warszawa 1968, s. 66-68.

9  Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa 
(02.03.2018),http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/
rrc_cti_20180302_sinodalita_it.html (dostęp: 18.05.2018).
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między wszystkimi Kościołami w Kościele powszechnym. Każdy autentyczny 
wyraz synodalności wymaga ze swojej natury wykonywania posługi kolegialnej 
biskupów10.

Kolegium Biskupów i sposoby wykonywania przezeń władzy
Eksponowanie przez wszystkich synoptyków faktu ustanowienia przez Je-

zusa Chrystusa zwartego zespołu Dwunastu Apostołów, występujących u Jego 
boku11, wyposażonych w prerogatywy najwyższej władzy12, co w pragmatyce spo-
łecznej Izraela oznaczało powszechną władzę rządzenia, wskazuje jednoznacznie 
na biblijne korzenie kolegialności. Grono apostolskie stanowiło w pierwotnym 
Kościele wyraziście zarysowaną grupę hierarchiczną, która w sposób kolegialny 
kierowała życiem tej nowo założonej społeczności. Nie ulega również wątpliwo-
ści, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odbywające się synody i sobory 
były jedną z podstawowych form współdziałania biskupów podejmowanego 
w poczuciu odpowiedzialności za cały Kościół, co stanowiło wyraz świadomości 
i pragmatyki kolegialnej13. „Biskupi w starożytnym Kościele, stwierdza J. Ratzin-
ger, mieli wybitną, żywą świadomość swojej odpowiedzialności za cały Kościół, 
z czego wynikały różne formy wspólnej troski o jeden Kościół”14.

Ta wyraźna świadomość kolegialności z czasem uległa zatarciu i na wiele 
stuleci poszła w zapomnienie. Nic też dziwnego, że umieszczenie w porządku 
obrad Soboru Watykańskiego II problemu dotyczącego zasady kolegialności 
wywołało niemałe zaskoczenie, napotykając na liczne głosy sprzeciwu: oba-
wiano się podważenia prymatu papieskiego, tak wyeksponowanego przez po-
przedni Sobór. Dopiero po długich debatach prowadzonych w auli soborowej 
zgromadzeni tam hierarchowie uświadomili sobie, że relacja papież – biskupi 
w pełni odpowiada biblijnej relacji Piotr – Apostołowie. Kolegium Biskupów, 
jak stwierdza Konstytucja Lumen gentium, jest więc przedłużeniem Kolegium 
Apostolskiego „w nauczaniu i rządzeniu pasterskim”, a jego władza, podobnie 
jak władza papieża, pochodzi od Chrystusa15. 

10 Tamże, Introduzione, n. 7.
11 Zob. Mt 3, 3-14; Mk 10, 1; Łk 6, 12.
12 Zob. Mt 18,18.
13  J. Krasiński, Kolegialność władzy w Kościele, s. 8-12.
14 J. Ratzinger, Duszpasterskie implikacje nauki o kolegialności biskupów, s. 56.
15 Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, n. 22; Zob. V.A. Berto, Collegio apostolico 

e „Collegio Episcopale”, Rovigo 1964, s. 1; Warto przytoczyć wypowiedź K. Wojtyły z 1972 
roku: „Kolegialność Episkopatu pochodzi z ustanowienia samego Chrystusa i znajduje 
różnorakie potwierdzenie w życiu Kościoła przez stulecia” (O Synodzie Biskupów, „Tygodnik 
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Z doktryny Vaticanum II w przedmiocie kolegialności wynika ponadto, że: 1) 
Kolegium Biskupów z jego głową (Biskupem Rzymu) – obok tejże głowy – jest 
podmiotem najwyższej i pełnej władzy w Kościele16; 2) do Kolegium wchodzi 
się przez przyjęcie święceń biskupich w łonie wspólnoty hierarchicznej, które to 
święcenia mają charakter sakralny i włączają biskupa w kolegialny, habitualny 
podmiot władzy nad całym Kościołem; 3) doktryna o kolegialności w niczym 
nie narusza prymatu Biskupa Rzymskiego17. 

Kolegialna struktura Episkopatu ma na celu zagwarantowanie Kościołowi 
dwóch ważnych znamion: powszechności i jedności18, a charakter kolegialny 
Episkopatu należy do jego natury. Nic też dziwnego, że w rozumieniu eklezjo-
logii katolickiej każdy biskup musi pełnić swoją posługę w jedności z Biskupem 
Rzymu – głową Kolegium; jednocześnie podziela on troskę całego Kolegium 
o wszystkie Kościoły19. W motu proprio Apostolos suos Jana Pawła II podkreśla, 
że „kolegialna jedność Episkopatu objawia naturę Kościoła [...]. Podobnie jak 
Kościół jest jeden i powszechny, tak i Episkopat jest jeden i niepodzielny”20.

Gdy chodzi o wykonywanie przez Kolegium Biskupów władzy w całym 
Kościele, to stosownie do stwierdzenia Konstytucji Lumen gentium (n. 22), 
w kan. 337 KPK określono tutaj dwa sposoby: 1) sposób uroczysty: na soborze 
powszechnym (§ 1); 2) „przez jednomyślne działanie biskupów rozproszonych 
w świecie, które jako takie, zostało zapowiedziane lub dobrowolnie przyjęte 
przez Biskupa Rzymskiego, tak by się stało prawdziwym aktem kolegialnym” 
(§ 2). W obu przypadkach jest to władza zwyczajna i własna21. Dobieranie 
i promowanie jednego czy drugiego sposobu wykonywania władzy, stosownie 
do potrzeb Kościoła, należy do Papieża (kan. 337 §3 KPK). 

Powszechny” 26 /1972/, nr 10, s. 1); Szerzej na temat relacji biskupi – prymat zob. J. Ra-
tzinger, Episkopat und Primat, Freiburg im Br. – Basel 1963, s. 70-100.

16 Zob. E. Sztafrowski, Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II. Studium dogmatyczno-
-kanoniczne, Warszawa 1975, s. 95-99; J. Krzywda, Prymat papieski i Kolegium Biskupów 
w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków 2008, s. 132-137.

17 Zob. Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, 
Dekrety, Deklaracje. Tekst polsko-łaciński, Poznań 1967, nn. 22-23; Kan. 336 KPK de-
klaruje: „Kolegium Biskupów, którego głową jest Papież a członkami biskupi na mocy 
sakramentalnej konsekracji oraz hierarchicznej wspólnoty z głową Kolegium i członkami, 
w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, razem ze swoja głową, a nigdy bez niej, 
stanowi również podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem”.

18 M. Lukoszek, Kolegium Biskupów a jedność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II. „Studia 
Warmińskie” 2010, 47, s. 217.

19 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Warszawa 1996, s. 107.
20 Jan Paweł II, List apostolski motu proprio „Apostolos suos”, Watykan 1998, n. 8.
21 J.R. Villar, Colegio Episcopal, [w:] Diccionario general de derecho canónico, t. 2, red. 

J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 235-236.
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Sposób uroczysty wykonywania władzy określają bliżej kann. 338-341 § 1 
KPK, wymieniając prerogatywy głowy Kolegium w odniesieniu do soboru 
powszechnego (zwołanie, określenie przedmiotu i porządku obrad, możliwość 
wezwania na sobór osób niebędących biskupami, wznowienie obrad po ich 
przerwaniu na skutek zawakowania Stolicy Apostolskiej albo rozwiązanie 
soboru, potwierdzenie i ogłoszenie dekretów soborowych).

Odnośnie do sposobu drugiego (nieuroczystego), a więc aktywności bisku-
pów podjętej wskutek wezwania ich przez Papieża do kolegialnego działania 
bądź też takiego działania biskupów podjętego spontanicznie, to kan. 341 
§ 2 KPK wymaga również potwierdzenia i ogłoszenia przez Papieża dekretów 
Kolegium Biskupów22.

Jak podkreśla się w dokumencie La sinodalità, sobór powszechny jest wy-
darzeniem nadzwyczajnym, bardziej dopełniającym i uroczystym, w którym 
wyrażają się kolegialność biskupia i synodalność kościelna na poziomie Kościoła 
powszechnego23.

Formy działania kolegialnego biskupów jako 
wyraz kolegialności afektywnej

W myśl Konstytucji soborowej Lumen gentium, kolegialna jedność „prze-
jawia się również w stosunkach poszczególnych biskupów z Kościołami party-
kularnymi i Kościołem powszechnym”24. W nawiązaniu do tego stwierdzenia 
Adhortacja apostolska Pastores gregis podkreśla, że „poczucie kolegialności”, 
czyli kolegialność afektywna, z której wynika troska biskupów o inne Kościo-
ły partykularne oraz o Kościół powszechny, „realizuje się i wyraża w różnym 
stopniu i na różne sposoby, także instytucjonalnie, jak np. Synod Biskupów, 
sobory partykularne, Konferencje Episkopatów, Kurię Rzymską, wizyty ad 
limina, współpracę misyjną”25. 

Synod Biskupów
Gdy chodzi o Synod Biskupów – instytucję powołaną do życia motu proprio 

Apostolica sollicitudo Pawła VI z 15 września 1965 roku26, dzieło Soboru 
Watykańskiego II, to – jak zauważa J. Krasiński – „jest prostym owocem 
22 J. R. Villar, Colegio Episcopal, s. 236.
23 Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 

n. 97.
24 Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, n. 23.
25 M. Lukoszek, Kolegium Biskupów a jedność Kościoła, s. 218.
26 Paulus VI, Motu proprio „Apostolica sollicitudo” (15.09.1965), AAS 57 (1965), s. 775-780.
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usankcjonowanej na Soborze Watykańskim II zasady kolegialności; jest 
praktyczną próbą realizacji tej kolegialności”27. Wymieniony Ojciec Święty 
akcentuje w powołanym dokumencie ścisłą łączność Papieża z biskupami oraz 
potrzebę współpracy wszystkich biskupów dla dobra Kościoła powszechnego. 
Będąc reprezentacją (w znaczeniu nieformalnym) całego Episkopatu (na po-
szczególnych zebraniach), Synod Biskupów „jest znakiem, że wszyscy biskupi 
zespoleni hierarchicznie uczestniczą w trosce o cały Kościół”28. Jest habitualną 
formą współpracy o charakterze konsultacyjnym biskupów w wykonywaniu 
prymatu papieskiego jako głowy Kolegium, różniącą się od współpracy bezpo-
średniej Kurii Rzymskiej29. „Synod, powie Jan Paweł II (przytaczając kan. 333 
§ 2 KPK), jest wydarzeniem, w którym w sposób szczególny staje się jasne, że 
następca Piotra w sprawowaniu swojego urzędu jest zawsze złączony komunią 
z innymi biskupami i całym Kościołem”30.

Otwierając 30 września 1967 roku pierwsze zebranie generalne zwyczajne 
Synodu Biskupów Paweł VI podkreślił, iż chociaż Synod nie jest równy soborowi 
powszechnemu, to jednak stanowi jego obraz, odzwierciedlający jego ducha 
i metody, także dlatego, że reprezentuje całą hierarchię Kościoła katolickiego31. 
A 11 października 1969 roku, podczas drugiego zebrania generalnego nad-
zwyczajnego tegoż Synodu, poświęconego problematyce kolegialności, tenże 
Papież wskazał Synod jako praktyczny wyraz kolegialności biskupów i instytucję 
powołaną po to, aby wszyscy biskupi silniej ze sobą złączeni, bardziej istotnie 
uczestniczyli w rządach Kościoła powszechnego i byli zań solidarnie odpo-
wiedzialni32. Z kolei Jan Paweł II, dziękując Bożej Opatrzności za dar Synodu 
Biskupów stwierdził, że „Synod jest dla Kościoła zawsze łaską szczególnego 
uobecnienia kolegialności Episkopatu całego Kościoła33. 

27 J. Krasiński, Kolegialność władzy w Kościele, s. 22.
28 Dekret „Christus Dominus” Soboru Watykańskiego II, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, 

Dekrety, Deklaracje. Tekst polsko-łaciński, Paris 1967, n. 5.
29 J. R. Villar, Colegio Episcopal, s. 237.
30 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, n. 58.
31 Zob. G. Caprile, Sinodo dei Vescovi, Roma 1968, s. 101; J. Krasiński, Kolegialność władzy 

w Kościele, s. 23.
32 Paulus VI, Allocutio in Synodo Episcoporum (11.10.1969), [w:] Interventi e documentazione, 

Brescia 1992, s. 77-83.
33 List Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 1991 roku, „Miesięcznik 

Pasterski Płocki” 1991, 76, nr 6, s. 207. 
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W obrębie norm KPK regulujących instytucję Synodu Biskupów (kann. 
342-348)34 na szczególną uwagę zasługuje kan. 343, w którym stwierdza się, że 

zadaniem Synodu Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw i wysu-
wanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów, chyba że w pew-
nych sprawach zostałby wyposażony w głos decydujący przez Biskupa Rzymskiego, 
do którego należy w takim przypadku zatwierdzenie decyzji Synodu.

Daleko idących zmian w strukturze i funkcjonowaniu Synodu Biskupów 
dokonał Franciszek w Konstytucji apostolskiej Episcopalis communio z 18 
września 2018 roku35. Największą nowością jest tutaj stałe usytuowanie Synodu 
Biskupów w ramach Kościoła konstytutywnie synodalnego: dokument ukazuje 
misję biskupów jako posługę na rzecz Ludu Bożego. 

W części dyspozycyjnej Konstytucji znalazło się szereg postanowień sta-
nowiących znaczące novum, m.in. poszerzono krąg osób uczestniczących 
w Zgromadzeniu Synodu, stworzono możliwość jego trwania w kilku odrębnych 
okresach, wskazano trzy fazy Synodu: przygotowania (na drodze szerokiej 
konsultacji Ludu Bożego w Kościołach partykularnych oraz odbywania zebrań 
przedsynodalnych), trwania i realizacji. Wprowadzono również normę doty-
czącą przygotowania i promulgowania dokumentu końcowego Zgromadzenia 
Synodu. Wypracowany przez specjalną Komisję projekt powinien zostać 
przedłożony do zatwierdzenia członkom Zgromadzenia w celu uzyskania, jeśli 
to możliwe, „jednomyślności moralnej”. Po zatwierdzeniu przez członków 
Zgromadzenia dokument ma być przedstawiony Papieżowi, który decyduje 
o jego opublikowaniu. Jeśli zostanie przez niego wyraźnie zatwierdzony, do-
kument końcowy uczestniczy w Magisterium zwyczajnym Następcy Piotra. 
Jednocześnie dodano, iż gdyby Biskup Rzymski udzielił Zgromadzeniu głosu 
stanowczego (decydującego) stosownie do kan. 343 KPK, wówczas dokument 
końcowy uczestniczy w Magisterium zwyczajnym Następcy Piotra, przez nie-
go zatwierdzony i promulgowany. W takim przypadku zostaje opublikowany 
z podpisem Biskupa Rzymskiego razem z podpisem członków Zgromadzenia.

Wypada dodać, że w debacie na temat Synodu Biskupów – w aspekcie 
kolegialności – pojawia się wątek dotyczący relacji tej instytucji do Kolegium 
Biskupów, a w szczególności charakteru i rodzaju kolegialności przypisanej 
Synodowi. Mając na uwadze względy praktyczne, a także przesłanki histo-
ryczne, niektórzy przedstawiciele doktryny teologicznej i kanonistycznej 
34 Szerzej na temat regulacji kodeksowej zob. G.P. Milano, Il Sinodo dei Vescovi, Milano 1985, 

s. 251-371; E. Sztafrowski, Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanuum II, s. 117-172; 
T. Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym, s. 171-207.

35 Francesco, Costituzione Apostolica „Episcopalis communio”sul Sinodo del Vescovi (18.09.2018), 
http://press.vatican/content/salastampa/it/bpllettino/pubblico/2018/09.18/0653/01389.
html (dostęp 24.09.2018).
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sądzą, że jakkolwiek – jak to wyżej powiedziano – Synodus Episcoporum nie 
stanowi działania kolegialnego w sensie ścisłym (kolegialności efektywnej), 
to jednak, przy rosnącej liczbie biskupów, trudno byłoby dzisiaj zgromadzić 
cały Episkopat na soborze powszechnym; obecność wszystkich biskupów nie 
jest tutaj wymagana (zdaniem M. Coronaty wystarcza liczba niezbędna do 
reprezentowania Kościoła powszechnego). W związku z tym, a także mając na 
uwadze trudność w określeniu liczby biskupów, którzy mieliby reprezentować 
cały Episkopat oraz zważywszy, że w składzie Synodu Biskupów uwzględnia się 
reprezentatywność terytorialną, i że akt kolegialny nie musi być podejmowany 
bezpośrednio przez wszystkich stanowiących kolegium, niektórzy autorzy pyta-
ją, czy ewentualnie Synod Biskupów nie mógłby w przyszłości przejąć funkcji 
soboru powszechnego. Wielu odpowiada na to pytanie twierdząco36. Tak np. 
J. Krasiński, teolog, zauważa: 

Synod Biskupów jako reprezentacja Episkopatu powszechnego, sprawniejszy od 
strony strukturalno-organizacyjnej, mógłby zostać podniesiony do działania ściśle 
kolegialnego i zastąpić sobór, który pozostałby ewenementem na kilka, lub więcej, 
ludzkich pokoleń37.

Edward Sztafrowski, kanonista, wyraża przekonanie o tym, że działalność 
biskupów na Synodzie może przybrać charakter aktu kolegialnego w sensie 
ścisłym: jako działanie stricte kolegialne biskupów rozproszonych w świecie, 
a „w przyszłości może przejąć funkcję soboru powszechnego”38. 

Wydaje się, że tego rodzaju zapatrywania dopuszczające możliwość przejęcia 
funkcji soboru powszechnego przez Synod Biskupów nie rokują nadziei na ich 
spełnienie się: sobór powszechny – instytucja o wielowiekowej historii, w któ-
rej urzeczywistnia się kolegialność efektywna, nie da się zastąpić jakąkolwiek 
formą reprezentacji Episkopatu światowego. To, że rośnie liczba biskupów, 
rozsianych na wszystkich kontynentach, i że nie wszyscy mogą przybywać na 
sobór, a także to, że daleko łatwiej jest zgromadzić uczestników danego zebra-
nia Synodu Biskupów niż cały Episkopat, w żaden sposób nie może stanowić 
argumentu za przyznaniem Synodowi Biskupów rangi kolegialności efektywnej, 
właściwej jedynie Kolegium Biskupów. Należy pamiętać, że z punktu widzenia 
formalnoprawnego biskupi zgromadzeni na Synodzie Biskupów nie są reprezen-
tacją Kolegium Biskupów (reprezentują jedynie swoje Kościoły partykularne 
i Konferencje Biskupów), można tu mówić wyłącznie o reprezentowaniu 

36 Zob. W. Wójcik, Organizacja i procedura Synodu Biskupów, „Ateneum Kapłańskie” 60 
(1968), s. 147; S. Sołtyszewski, Synod Biskupów, „Prawo Kanoniczne” 1966, 9, nr 3-4, 
s. 297.

37 J. Krasiński, Kolegialność władzy w Kościele, s. 26,
38 E. Sztafrowski, Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II, s. 173.



28 KOLEGIALNOŚĆ W KOŚCIELE KATOLICKIM

Kolegium w sensie moralnym39. Poza tym Synod Biskupów, w odróżnieniu od 
Kolegium, został powołany w celu niesienia pomocy Biskupowi Rzymskiemu 
(kan. 342 KPK). 

Znacząca jest tutaj wypowiedź kard. J. Ratzingera z 1985 roku, w której 
przyszły Papież wskazuje, że najwyższa władza w Kościele, którą posiada Ko-
legium Biskupów zjednoczone z Biskupem Rzymskim, zgodnie z nauczaniem 
Vaticanum II, może być wykonywana jedynie na dwa sposoby (uroczyście na 
soborze powszechnym albo jako wspólne działanie biskupów rozproszonych 
w świecie). Dodał przy tym, że ani tradycja wschodnia ani zachodnia nie roz-
waża możliwości udzielenia niektórym biskupom, poprzez akt delegacji ze strony 
Kolegium, władzy uczestniczenia w kierowaniu Kościołem powszechnym, którą 
to władzę posiada Kolegium Biskupów wraz ze swoją głową w osobie Biskupa 
Rzymskiego40. Nie bez znaczenia dla sprawy, o której mowa, jest także głos 
Jana Pawła II, który w przemówieniu do Kurii Rzymskiej z 21 grudnia 1990 
roku stwierdził (po raz kolejny), że Synod Biskupów jest skutecznym wyrazem 
afektu kolegialnego, który należy rozumieć jako wspólną troskę o Kościół po-
wszechny, przy zachowaniu świadomości, iż zachodzi istotna różnica między 
soborem powszechnym a Synodem Biskupów: kolegialność w sensie właściwym 
i ścisłym, oparta na prawie Bożym, przynależy jedynie do całego Collegium 
Episcoparum, a Synod Biskupów jest szczególnym wyrazem kolegialności bi-
skupów z Papieżem41.

W przywołanym na wstępie dokumencie Międzynarodowej Komisji Teo-
logicznej La Sinodalità stwierdza się, że w ciągu ponad pięćdziesięciu lat, 
jakie upłynęły od zakończenia Vaticanum II, znacznie dojrzała świadomość 
wspólnotowej natury Kościoła, o czym świadczy m.in. 14 zebrań generalnych 
Synodu Biskupów42.

39 Zob. J.I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, s. 267; M. Żurowski, 
Synodus Episcoporum in quantum „partes agens totius catholici Episcopatus”, „Periodica” 
62 (1973), nr 3, s. 378; T. Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym, 
s. 242-243.; R. Sobański, L’uso del conceto di „collegialità” nel contesto teologico degli enunciati 
ufficiali della Chiesa e le sue implicanze nel diritto canonico, „Concilium” 1990, 26, n. 4, 
s. 69.

40 J. Ratzinger, Scopi e metodi del Sinodo del Vescovi, [w:] Il Sinodo di Vescovi. Natura – metodo 
-prospettive, red. J. Tomko, Città del Vaticano 1985, s. 48.

41 Ioannes Paulus II, Ad Pates Cardinaes, Familiam domus Papae Romanamque Curiam, 
imminente Nativitate Domini Iesu Christi habita (21.12.1990), AAS 93 (1991), s. 744-745; 
T. Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym, s. 249-250.

42 Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 
n. 41.
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Synody partykularne
Inną formą aktywności biskupów są synody partykularne (prowincjalne 

i plenarne), objęte regulacją KPK (kann. 339-446)43. W motu proprio Apostolos 
suos Jan Paweł II stwierdza, że 

kiedy biskupi na jakimś obszarze sprawują razem pewne funkcje pasterskie dla dobra 
swoich wiernych, to wspólne spełnianie posługi biskupiej staje się konkretną reali-
zacją ducha kolegialnego (affectus collegialis), który jest „duszą współpracy między 
biskupami na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym”44.

Jednocześnie Ojciec Święty zaznacza, że to wspólne działanie hierarchów 
jednakże nigdy nie nabiera charakteru kolegialnego właściwego dla aktów stanu 
biskupiego jako podmiotu najwyższej władzy nad całym Kościołem. Relacja między 
poszczególnymi biskupami a Kolegium Biskupów jest bowiem całkiem odmienna 
od ich relacji z instytucjami utworzonymi z myślą o opisanym wyżej wspólnym 
sprawowaniu pewnych funkcji pasterskich45.

W Adhortacji Pastores gregis Jan Paweł II uświadamia biskupom skupionym 
w prowincji kościelnej, że 

konkretnym sposobem wspierania komunii pomiędzy biskupami i solidarności mię-
dzy Kościołami jest ożywienie starożytnej instytucji prowincji kościelnych, w których 
metropolici są narzędziem i znakiem zarówno braterstwa między biskupami, jak 
i ich komunii z Biskupem Rzymu46. 

W tym samym dokumencie padają i takie słowa: „Na soborach partyku-
larnych [...] wyrażona jest nie tylko komunia między biskupami, ale także 
komunia między Kościołami”47.

43 Zob. W. Góralski, Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce, Lublin 
1991, s. 175-178 (synod plenarny); 159-161 (synod prowincjalny); Tenże, Instytucja 
synodu w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 1988, 31, 
nr 3-4, s. 35-45; W. Góralski, Synody partykularne, [w:] J. Dyduch. W. Góralski, E. Gó-
recki, J. Krukowski, M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2, cz. 1-2, 
Pallotinum 2005, s. 305-314; W. Góralski, Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu 
według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 1989, 32, nr 1-2, 
s. 45-57.

44 Są to słowa pochodzące z Relacji końcowej Synodu Biskupów z 1985 roku, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. polskie) 1985, 6, nr 12, s. 6.

45 Jan Paweł II, List apostolski motu proprio „Apostolos suos”, n. 12.
46 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, n. 62.
47 Tamże.
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Konferencje Biskupów
Szczególny wyraz kolegialności afektywnej urzeczywistnia się w Konfe-

rencjach Biskupów, które – jak głosi Konstytucja soborowa Lumen gentium 
– „mogą dziś wnieść różnorodny i owocny wkład do konkretnego urzeczy-
wistnienia się pragnienia kolegialności”48. Instytucja ta, działająca de facto 
w wielu regionach kościelnych już od ponad stu lat, doczekała się formalnego 
uregulowania w KPK (kann. 447-459)49. W motu proprio Apostolos suos Jan 
Paweł II uznał Konferencję Biskupów za „konkretną formę realizacji ducha 
kolegialnego”50, a w Adhortacji Pastores gregis – za okazję do wzajemnej wy-
miany poglądów, konsultacji, współpracy dla dobra całego Kościoła51. Nie ulega 
wątpliwości, podkreśla E. Sztafrowski, autor monografii Kolegialne działanie 
biskupów na tle Vaticanum II, że 

Konferencja Biskupia jest kolegialną formą działania biskupów, [...] jest nią 
w pewnym sensie bardziej niż Synod Biskupów, ponieważ do grona konferencji nie 
wchodzą nawet przedstawiciele zakonników, lecz jedynie ci, którzy pełnią pasterskie 
funkcje w diecezjach52. 

Komentując motu proprio Apostolos suos, kard. A. Dulles zauważa, że Jan 
Paweł II często zachęca do współpracy między biskupami w ramach Konferencji 
Episkopatów czy z okazji innych spotkań na poziomie regionalnym. Dostrzega 
jednak pewne niebezpieczeństwa, które mogłyby wynikać z niewłaściwego ro-
zumienia roli tej instytucji. Takim niebezpieczeństwem z jednej strony, mogłoby 
być tworzenie czegoś na kształt Kościoła narodowego, co godziłoby w jedność 
Kościoła powszechnego. Z drugiej strony, chodzi o obawę przejęcia przez daną 
konferencję kompetencji biskupów diecezjalnych, którzy są właściwymi paste-
rzami swoich Kościołów partykularnych wyposażonymi we władzę rządzenia. 
Zdaniem wymienionego teologa, Ojciec Święty, poprzez powołane wyżej motu 
proprio pragnął zapobiec takim zjawiskom53.

Współdziałanie biskupów skupionych w Konferencji Episkopatu pomaga im 
w rozwijaniu wartości właściwych jedności kolegialnej, do których należą m.in. 

48 Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, n. 23.
49 Szerzej na temat regulacji kodeksowej zob. E. Sztafrowski, Konferencje Biskupie, Warszawa 

1984, s. 319-323.
50 Jan Paweł II, List apostolski motu proprio „Apostolos suos”, n. 14.
51 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, n. 63.
52 E. Sztafrowski, Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II, s. 234.
53 A. Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 114; Zob. także 

M. Lukoszek, Kolegium Biskupów a jedność Kościoła, s. 224.
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wzajemna znajomość, zrozumienie drugiego, szacunek dla sumienia innego 
człowieka, szczerość, lojalność, pokonywanie partykularyzmów i stronniczości54.

W działalności Konferencji Biskupów ujawnia się oczywiście kolegialność 
w znaczeniu szerszym55. W motu proprio Apostolos suos Jan Paweł II stwierdza: 
„Na płaszczyźnie zrzeszeń Kościołów partykularnych na określonych obsza-
rach geograficznych (krajach, regionach, itp.) biskupi stojący na ich czele nie 
sprawują łącznie swej posługi pasterskiej poprzez akty kolegialne równe aktom 
Kolegium Biskupów”56. Natomiast w Dyrektorium Apostolorum successores 
Kongregacji ds. Biskupów z 22 lutego 2004 roku57 stwierdza się, że różnorodne 
zgromadzenia biskupów prowincji czy regionu kościelnego, a przede wszystkim 
Konferencja Biskupów „są wyrazem kolegialnego wymiaru posługi biskupiej 
i jej koniecznego dostosowania do różnorodnych wspólnot ludzkich”58. W in-
nym miejscu tego dokumentu zaznaczono, iż Konferencja Episkopatu, „która 
w ostatnich latach zyskała bardzo duże znaczenie, owocnie i na różne sposoby 
przyczynia się do realizowania i rozwoju kolegialności afektywnej [podkreśl. 
w tekście – W.G.] pomiędzy członkami tego samego Episkopatu”59. 

W n. 4 Relacji końcowej Nadzwyczajnego Synodu Biskupów z 1985 roku 
przypomniano, że centralną ideą dokumentów Vaticanum II była eklezjologia 
komunii, która nadaje kolegialności podstawę sakramentalną. Dlatego też 
„dążność kolegialna”, dusza współpracy między biskupami, jest starsza niż ko-
legialność efektywna pojęta czysto prawniczo. Konferencje Episkopatu Synod 
zaliczył do działania kolegialnego w sensie szerokim, jako prawdziwy znak 
i narzędzie dążności kolegialnej. Uznał, że instytucji Konferencji Biskupów nie 
da się wyprowadzić bezpośrednio z teologicznej zasady kolegialności60. 

Postanowienia Konferencji Biskupów, powzięte w zgodności z przepisami 
KPK, nie są zatem aktami kolegialnymi, lecz kolektywnymi; swoją moc czerpią 
z władzy poszczególnych biskupów wchodzących w skład konferencji61.

54 Tamże, s. 224.
55 Zob. P. Hemperek, Stanowisko prawne konferencji biskupów, „Prawo Kanoniczne” 1970, 

13, nr 1-2, s. 45.
56 Jan Paweł II, List apostolski motu proprio „Apostolos suos”, n. 11.
57 Kongregacja Biskupów, Dyrektorium „Apostolorum successores” o pasterskiej posłudze 

biskupów, [w:] Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, 
Lublin 2006, Wprowadzenie.

58 Tamże, n. 22.
59 Tamże, n. 28.
60 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, s. 239.
61 Tamże, s. 240.
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W dokumencie La sinodalità Międzynarodowej Komisji Teologicznej za-
znaczono, iż do uaktywniania procesów synodalnych na poziomie krajowym, 
poza Konferencją Biskupów, mogą przyczyniać się również Zebrania kościelne 
(Convegni ecclesiali) popierane przez Konferencję (jak np. w Italii, gdzie odby-
wają się co dziesięć lat)62.

Udział biskupów w pracach Kurii Rzymskiej
Działanie kolegialne wyraża się następnie poprzez udział biskupów w pracach 

odnowionej Kurii Rzymskiej, która to instytucja świadczy na co dzień pomoc 
Biskupowi Rzymskiemu.

Już we wnioskach nadsyłanych do Stolicy Apostolskiej w związku z zapo-
wiedzą Jana XXIII zwołania soboru powszechnego postulowano reformę Kurii 
Rzymskiej i dopuszczenie do niej biskupów diecezjalnych, co znalazło swój 
wyraz w debacie soborowej63. Odpowiadając na życzenie ojców soborowych, 
Paweł VI, w motu proprio Pro comperto sane z 6 sierpnia 1967 roku64 postano-
wił wprowadzić do dykasterii kurialnych biskupów diecezjalnych, którzy mieli 
otrzymać pełnię praw członków tychże urzędów. Ojciec Święty potwierdził to 
w Konstytucji apostolskiej Regimini Ecclesiae universae z 15 sierpnia tego 
samego roku65.

Generalnej reformy Kurii Rzymskiej dokonał Jan Paweł II Konstytucją apo-
stolską Pastor bonus z 28 czerwca 1988 roku66. Całkowicie nowym elementem 
tego dokumentu było usytuowanie Kurii Rzymskiej w porządku eklezjologii 
wspólnoty i kolegialności (szczególnie w n. 9), w nawiązaniu do nauki Vati-
canum II oraz do KPK na temat kolegialnego sposobu sprawowania władzy 
w Kościele67. Papież – Polak podkreśla, że Kuria Rzymska, pozostając w ścisłej 
więzi z najwyższym urzędem Piotra, przez zaangażowanie w jej strukturach 

62 Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 
n. 90.

63 Zob. I. Gordon, De Curia Romana renovata, „Periodica” 1969, 58, s. 60-61; E. Sztafrowski, 
Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II, s. 241.

64 Paulus VI, Motu proprio „Pro comperto sane” (06.08.1967), AAS 59 (1967), s. 881-928.
65 Paulus VI, Constitutio apostolica „Regimini Ecclesiae universae” (15.06.1966), AAS 59 

(1967), s. 841-934.
66 Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica „Pastor bonus” (28.06.1988), AAS 80 (1988), 

s. 841-934.
67 Zob. Dekret „Christus Dominus” Soboru Watykańskiego II, [w:] Sobór Watykański II. Kon-

stytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polsko-łaciński, wyd. 3, Pallotinum [b.r.w.], n. 9.
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biskupów diecezjalnych, jeszcze ściślej zwiąże się, afektem miłości, z biskupami 
całego świata68. 

Jako narzędzie w sprawowaniu władzy przez Papieża, stwierdza Jan Paweł II, 
Kuria Rzymska ma odniesienie do posługi biskupów i wszystkich Kościołów 
partykularnych. Z tej racji powinna się stawać coraz bardziej pomocna w na-
wiązywaniu wspólnoty między Papieżem i biskupami. 

Kuria Rzymska, której dykasterie obejmują wielu biskupów, stwarza odpowiednie 
warunki do konkretnego zrealizowania „uczucia kolegialnego”, jakie powinno 
zaistnieć między biskupami oraz ich głową, tj. Biskupem Rzymskim. Skoro Kuria 
Rzymska ma obowiązek nawiązywania łączności ze wszystkimi Kościołami, to 
również pasterze Kościołów partykularnych, winni utrzymywać ścisłe kontakty z tą 
instytucją. Powinno to prowadzić do spotęgowania wspólnoty między wszystkimi69.

Dopuszczenie biskupów do członkostwa w dykasteriach Kurii Rzymskiej 
niewątpliwie powinno być rozpatrywane w kategoriach działania kolegialnego, 
oczywiście w znaczeniu szerszym, tj. kolegialności afektywnej. 

Wizyty biskupów ad limina
W przekonaniu Jana Pawła II, wyrazem kolegialności – w znaczeniu afek-

tywnym – są składane w Stolicy Apostolskiej co pięć lat przez biskupów wizyty 
ad limina Apostolorum; wyrażają one powszechność Kościoła, a także są „prze-
jawem i zarazem środkiem komunii między biskupami a Katedrą Piotrową”70; 
są „przede wszystkim potwierdzeniem i umocnieniem kolegialności w ciele 
Kościoła, z której wynika jedność w różnorodności”71. „Z komunii wszystkich 
biskupów cum Petro et sub Petro, realizowanej w miłości, nadmienia Jan Paweł 
II, wypływa obowiązek współpracy wszystkich z następcą Piotra dla dobra ca-
łego Kościoła, a zatem dla każdego Kościoła partykularnego. Taki też bowiem 
jest cel wizyty ad limina72.

W Konstytucji apostolskiej Pastor bonus Ojciec Święty podkreśla, że 
wymienione wizyty mają szczególne znaczenie w życiu Kościoła, są bowiem 
„jakby szczytem relacji pasterzy każdego Kościoła partykularnego z Biskupem 

68 Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica „Pastor bonus”, n. 9.
69 E. Sztafrowski. Kuria Rzymska Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 1990, 33, nr 1-2, s. 37; 

J. Krzywda, Prymat papieski i Kolegium Biskupów, s. 274-276.
70 Zob. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, n. 57.
71 Tamże.
72 Tamże.
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Rzymskim”; przyczyniają się „do wzmocnienia więzi hierarchicznej wspólnoty 
oraz jakby ukazują katolickość Kościoła i jedność Kolegium Biskupów”73.

Poprzez nawiedzanie poszczególnych dykasterii kurialnych, głosi powołana 
Konstytucja, dokonujące się podczas wizyt ad limina, zwiększa i pogłębia dialog 
między biskupami i Stolicą Apostolską, a ponadto „możliwa staje się wymia-
na informacji, a także przekazywanie wniosków i pożytecznych sugestii, dla 
większego dobra i rozwoju Kościołów, jak również dla zachowania wspólnoty 
dyscypliny kościelnej”74.

Współpraca misyjna
„Afektywna kolegialność sprawia, czytamy w Dyrektorium Apostolorum 

successores, że biskup nigdy nie jest sam – zawsze pozostaje w jedności z braćmi 
w biskupstwie i z tym, którego Pan wybrał na następcę Piotra”75. Stwierdzenie 
to odnosi się również do aktywności misyjnej biskupów: kolegialność zaznacza 
się w ich współpracy i w tym obszarze. 

„Jako członkowie Kolegium, głosi Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad 
gentes divinitus Soboru Watykańskiego II, biskupi są konsekrowani nie tylko 
dla diecezji, ale i dla zbawienia wszystkich ludzi”76, co Jan Paweł II przypomniał 
w Adhortacji Pastores gregis77. Wszystkie więc działania pasterskie biskupa 
powinny być naznaczone duchem misyjnym78. 

Obowiązek głoszenia Ewangelii spoczywa na Kolegium Biskupów. „Troska 
o głoszenie Ewangelii na całym świecie należy do grona pasterzy”, stanowi 
Konstytucja Lumen gentium Soboru Watykańskiego II79. Biskupi, mimo iż 
zostały im powierzone konkretne Kościoły, to jednak troska o cały Kościół 
i odpowiedzialność duchowa za świat spoczywa na nich80.

73 Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica „Pastor bonus”, art. 29.
74 Tamże, art. 30.
75 Kongregacja Biskupów, Dyrektorium „Apostolorum successores”, n. 12.
76 Dekret „Ad gentes divinitus” Soboru Watykańskiego II, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, 

Dekrety, Deklaracje. Tekst polsko-łaciński, wyd. 3, Pallotinum [b.r.w.], n. 38.
77 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, n. 65.
78 Tamże.
79 Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, n. 23.
80 Zob. J. Górski, Obowiązek misyjny Ludu Bożego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 

1986/87, 19/20, s. 170.
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W instrukcji Kongregacji ds. Biskupów Ecclesiae imago z 22 lutego 1973 
roku81 zaznaczono, iż „z największą gorliwością biskup współpracuje ze Stolicą 
Apostolską w ewangelizowaniu narodów”82. Kolegialność afektywna w tym 
zakresie wyraża się m.in. w tym, że biskup ma się starać, po porozumieniu ze 
Stolicą Apostolską i Konferencją Biskupów, by „zaradzić bezpośrednio po-
trzebom jakiegoś partykularnego Kościoła misyjnego, dostarczając tej diecezji 
ludzi i środków”83.

Kolegialność na poziomie Kościoła partykularnego
Kolegialność, aczkolwiek w znaczeniu jedynie analogicznym, urzeczywistnia 

się również w Kościołach partykularnych, „w których istnieje, i z których składa 
się jeden i jedyny Kościół katolicki”84. 

Posiadając znamię powszechności, głosi Adhortacja Pastores gregis, Kościół Chry-
stusowy realizuje się w każdym Kościele partykularnym, otrzymując wszelkie środki 
naturalne i nadprzyrodzone do spełnienia misji, której wypełnianie w świecie Bóg 
powierzył Kościołowi85.

Elementami wewnętrznymi w każdym Kościele partykularnym są prymat Bi-
skupa Rzymu i Kolegium Biskupów; „istnienie posługi Piotra wewnątrz każdego 
Kościoła partykularnego jest koniecznym wyrazem tego podstawowego wza-
jemnego przenikania się Kościoła powszechnego i Kościoła partykularnego”86.

W Kościele partykularnym istnieją struktury, które – jak to określa tytuł 
trzeci Dyrektorium Apostolorum successores – uczestniczą w funkcji pasterskiej 
biskupa. „Organiczna komunia kościelna i duchowość komunii, głosi powołany 
dokument, będą sprzyjały docenieniu przez biskupa struktur aktywnej współ-
pracy działających zgodnie z prawem kanonicznym”87. 

„Na szczycie wszystkich diecezjalnych struktur aktywnej współpracy 
w zarządzaniu diecezją przez biskupa, czytamy w tymże Dyrektorium, miejsce 
uprzywilejowane zajmuje synod diecezjalny”, który jest „wyrazem komunii 

81 Kongregacja Biskupów, Instrukcja „Ecclesiae imago” na temat pasterskiej posługi biskupów 
(22.02.1973), [w:] Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, 
Lublin 2006, s. 404-516.

82 Tamże, n. 46.
83 Tamże.
84 Kan. 368 KPK.
85 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, n. 56.
86 Tamże.
87 Kongregacja Biskupów, Dyrektorium „Apostolorum successores”, n. 166.
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hierarchicznej należącej do natury Kościoła”88, i który ma wymiar „aktu władzy 
biskupiej i przejawu komunii”89. „Podczas synodu diecezjalnego i z jego pośred-
nictwem biskup w uroczysty sposób wypełnia urząd i posługę kierowania swoją 
trzodą”90. Instytucję synodu diecezjalnego reguluje KPK (kann. 460-468)91.

Rolę synodu diecezjalnego podkreśla dokument Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej La sinodalità, gdzie stwierdza się, że służy on odnowieniu i po-
głębieniu poczucia odpowiedzialności kościelnej Ludu Bożego92.

Organem wspomagającym biskupa diecezjalnego na co dzień w jego zada-
niach pasterskich jest Kuria Diecezjalna, składająca się z instytucji i osób; jej 
zasadniczą strukturę określa KPK (kann. 469-494)93.

Ważną rolę w strukturach Kościoła partykularnego odgrywają rady będące 
organami konsultacyjnymi biskupa diecezjalnego: Rada Kapłańska (stanowiąca 
reprezentację prezbiterium diecezjalnego), o której w KPK (kann. 495-501)94; 
Kolegium Konsultorów (wyłonione spośród członków Rady Kapłańskiej przez 
biskupa diecezjalnego, w liczbie od sześciu do dwunastu), o którym w kan. 
502 KPK95; Rada Duszpasterska (organ fakultatywny, złożony z duchownych 
i wiernych świeckich, którego zadaniem jest badanie i rozważanie – pod 
zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego – tego wszystkiego, co odnosi się do 
działalności duszpasterskiej), określona bliżej w KPK (kann. 511-514)96; Rada 
ds. Ekonomicznych, na czele której stoi sam biskup lub jego delegat (służy po-
mocą biskupowi diecezjalnemu w sprawach przygotowania bilansu dla diecezji, 
przyjmowania sprawozdań finansowych, itp.), której funkcjonowanie reguluje 
88 Tamże, n. 167.
89 Tamże, n. 169.
90 Tamże, n. 168.
91 Zob. W. Góralski, Struktury synodalne i kolegialne w Kościele partykularnym według KPK 

Jana Pawła II, „Studia Płockie” 1986, 14, s. 55-57.
92 Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 

n. 79.
93 Zob. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 2, Warszawa 1985, s. 151-172.
94 W. Góralski, Struktury synodalne i kolegialne w Kościele partykularnym, s. 57-61; E. Gó-

recki, Rada Kapłańska, [w:] Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały 
z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów 
Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, 
red. J. Krukowski, T. Rozkrut, Tarnów 2004, s. 81-93.

95 Zob. W. Góralski, Struktury synodalne i kolegialne w Kościele partykularnym, s. 61-63; 
M. Sitarz, Kolegium Konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w partyku-
larnym prawie polskim, Lublin 1999.

96 Zob. W. Góralski, Struktury synodalne i kolegialne w Kościele partykularnym, s. 67-67; 
Tenże, Rada Duszpasterska – struktura i zadania, [w:] Struktury kolegialne w Kościele 
partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji..., s. 109-126
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KPK (kann. 492-493)97; Kapituła Katedralna (powołana w celu sprawowania 
bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym), której 
działanie określa KPK (kann. 503-510)98.

Wypada wspomnieć, iż w myśl kan. 473 § 4 KPK, tam, „gdzie biskup uzna 
za wskazane dla bardziej odpowiedniego spotęgowania działalności pasterskiej, 
może ustanowić Radę Biskupią, złożoną z wikariuszy generalnych i wikariuszy 
biskupich”. Wydaje się, że ów organ kolegialny powinien okazać się bardzo 
pożyteczny. 

Uwagi końcowe
Zjawisko kolegialności w Kościele, szczególny owoc Soboru Watykańskiego 

II, można niewątpliwie uznać za jeden z bardziej znaczących znaków czasu. Za-
sada kolegialnego działania Episkopatu, która weszła na stałe w życie wspólnoty 
kościelnej, mająca swoje głębokie zakorzenienie biblijne, pozostaje rękojmią 
powszechności i jedności. Mając swoją podstawę zarówno w święceniach 
biskupich, jak i w komunii hierarchicznej, kolegialność biskupów należy do 
struktury Kościoła, zgodnie z wolą swojego Założyciela99. 

Kolegialność w znaczeniu ścisłym (efektywna), wyrażająca naturę Kościoła, 
urzeczywistniana jest wyłącznie w Kolegium Biskupów z jego głową w osobie 
Biskupa Rzymskiego. Tak jak on, również Collegium Episcoporum (wraz ze swoją 
głową) stanowi podmiot najwyższej, pełnej i powszechnej władzy w Kościele100. 

Poza kolegialnością w znaczeniu ścisłym istnieją w Kościele formy działania 
kolegialnego jako wyraz kolegialności w znaczeniu szerszym (kolegialność 
afektywna); ujawniają one troskę biskupów o inne Kościoły partykularne oraz 
o Kościół powszechny. Do form tych należą: Synod Biskupów, synody party-
kularne, konferencje biskupów, udział biskupów w pracach odnowionej Kurii 
Rzymskiej, wizyty biskupów ad limina oraz współpraca misyjna. 

Analiza i refleksja nad problematyką kolegialności pozwala dostrzec aspekt 
synodalności, ściśle związany z kolegialnością, na co zwrócił uwagę Jan Paweł 
II w motu proprio Novo Millennio ineunte z 6 stycznia 2001 roku, zachęcając 

97 Zob. tenże, Struktury synodalne i kolegialne w Kościele partykularnym, s. 67-68.
98 Tamże, s. 63-65; Obszerny wykaz bibliografii dotyczącej organów kolegialnych w Kościele 

partykularnym podaje M. Sitarz w pracy: Kompetencje organów kolegialnych w Kościele 
partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 roku, Lublin 2008, s. 267-297.

99 Zob. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, n. 8.
100 Zob. tamże.
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do pogłębienia tego wątku101. Wydaje się, że odpowiedzią na tę sugestię stał 
się wspomniany wyżej dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej La 
sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa.

Słowa kluczowe: Kościół, synodalność, Kolegium Biskupów, kolegialność 
efektywna, kolegialność afektywna.
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PERSONALISTYCZNO-KOMUNIJNE 
WYMIARY KOLEGIALNOŚCI – 
SYNODALNOŚCI W KOŚCIELE

PERSONALISTIC-COMMUNIONAL DIMENSIONS OF 
COLLEGIALITY – SYNODALITY IN THE CHURCH

The concepts of “collegiality” and “synodality” refer to the Church’s com-
munity, her structures and lives of human persons. Clearly, the thought of the 
Church as a communion of persons appears here. The constitutive elements of 
the structure of the Church understood as the sacrament of God’s Communion 
relate it to the Holy Trinity, and from the interplay of references of individual 
Persons of God and their theological highest rank, arises the systematic unity 
and the whole of the Church realizing itself in theological and empirical terms. 
An attempt to analyse the reality described by these two concepts in a person-
alistic and communional perspective arises from these premises.

Key words: Church, collegiality, synodality, communion, person.

Pojęcia „kolegialności” i „synodalności” dotyczą wspólnoty Kościoła, jego 
struktur i życia tworzących go osób. W oczywisty sposób pojawia się tu myśl 
o Kościele jako komunii osób. Elementy konstytutywne dla struktury Kościoła 
pojętego jako sakrament Komunii Boga odnoszą go do Trójcy Świętej, a ze 
współgrania odniesień poszczególnych Osób Bożych i ich rangi najwyższej 
pod względem teologicznym wyrasta systematyczna jedność i całość Kościoła1 
1 Por. B. Nitsche, Die Analogie zwischen dem trinitarischen Gottesbild und der communialen 

Struktur von Kirche. Desiderat eines Forschungsprogrammes zur Communio-Ekklesiologie, 

 0000-0002-6957-1034
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urzeczywistniającego się pod względem teologicznym i empirycznym2. Z tych 
przesłanek wyrasta próba analizy rzeczywistości opisywanej przez te dwa pojęcia 
w perspektywie personalistycznej i komunijnej.

Zarysowanie pola refleksji
Ponowne odkrycie elementu synodalnego przez ostatni sobór jako konstytu-

tywnego znamienia Kościoła na wszystkich płaszczyznach jego urzeczywistnia-
nia się opiera się na odnowionym w duchu eklezjologii patrystycznej pojmo-
waniu Kościoła jako komunii wiernych lub komunii Kościołów. Spowodowało 
to skorygowanie panującego w drugim tysiącleciu na Zachodzie jednostronnie 
„chrystologicznego” uzasadniania istoty i początku Kościoła, prowadzącego 
w praktyce do jego wyłącznie hierarchicznego i centralistycznego obrazu3 oraz 
zapoczątkowało poszerzenie tych kwestii w kierunku trynitarnego ufundowania 
Kościoła, który pojmuje siebie jako uformowane przez Ducha Świętego odbicie 
Komunii wewnątrztrynitarnej w jej jedności i wielości osób Ojca, Syna i Ducha 
Świętego (por. KK 4, DE 2). Decydujące konsekwencje takiego rozumienia 
Kościoła przyniosły ze sobą z jednej strony, uznanie podmiotowości wszystkich 
wiernych (kapłaństwa wspólnego, równości w budowaniu Ciała Chrystusa, nie-
omylnego zmysłu wiary) – co spowodowało także wzmocnienie udziału świec-
kich w nowych formach synodalności, a z drugiej, dowartościowanie Kościołów 
lokalnych, które – we wzajemnym powiązaniu z Kościołem powszechnym4 – są 
traktowane jako Kościoły w pełnym znaczeniu tego słowa. Braki dostrzeganej 
dzisiaj odpowiedniej i konsekwentnej konkretyzacji tej zasady w strukturach 
posoborowego Kościoła spowodowane są przy tym w dużej mierze faktem 
współgrania niewyprowadzalnych i nieredukowalnych wzajemnie synodalnych 
i hierarchicznych ujęć Kościoła5. Odnowa form kolegialności (synodalności) 
w katolickich Kościołach lokalnych ma także wymiary ekumeniczne6.

[w:] Communio – Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?, red. B.J. Hilberath, Freiburg – Basel 
– Wien 1999, s. 81-114; K. Wojtkiewicz, Trójca Święta jako zasada życia chrześcijańskiego. 
Teologiczno-krytyczne studium trynitologii Gisberta Greshakego, Szczecin 2005, s. 293-315.

2 Por. M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 31994, s. 103n.
3 Zob. S. Napiórkowski, Kolegialność, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. A. Szostek i in., 

Lublin 2002, k. 322-324.
4 Zob. K. Góźdź, Kolegialność. B. W Kościele partykularnym. C. W relacji do laikatu, [w:] En-

cyklopedia Katolicka, t. 9, red. A. Szostek i in., Lublin 2002, k. 324n.
5 Por. M. Kehl, A. Synode, Synodalität. II. Systematisch-theologisch, [w:] Lexikon für Theologie 

und Kirche, red. W. Kasper i in., t. 9, Freiburg – Basel – Rom – Wien 32000, k. 1187n.
6 Zob. S. Napiórkowski, Kolegialność. III. Aspekt ekumeniczny, [w:] Encyklopedia Ka-

tolicka, t. 9, red. A. Szostek i in., Lublin 2002, k. 325n. H.J. Pottmeyer twierdzi, że 
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Encyklopedia Katolicka jednoznacznie utożsamia soborowość z „soborno-
ścią” – jedną z trzech zasad eklezjologii prawosławnej i podkreśla jej odmien-
ność od katolickiej koncepcji kolegialności7. Za pomocą zasad wspólnoty 
(koinonia), synodalności i soborowości wyraża się w eklezjologii prawosławnej 
istotę Kościoła, jego dążenie do prawdy (przez współdziałanie z Duchem 
Świętym na soborach i synodach) i trwanie w niej, życie sakramentalne, 
rolę struktur oraz instytucji eklezjalnych, autorytet i wolność w Kościele. 
Nawiązanie do wspólnotowej koncepcji poznania (podejmowanie wiążących 
decyzji w sposób synodalny) i przeżywania wiary chrześcijańskiej podkreśla 
organiczną jedność świadomości ludzi oraz doniosłość całej wspólnoty Ludu 
Bożego złożonej z hierarchii i laikatu. Przekazywaniu doświadczenia ducho-
wego i myśli teologicznej oraz wzajemne korygowanie braków i uchybień ma 
zapobiegać uniformizmowi, centralizmowi, jurydyzmowi i autorytaryzmowi. 
Ponieważ według prawosławia najlepszym stróżem ortodoksji jest człowiek 
przeniknięty mocą Ducha Świętego, a nie instytucje kościelne, żaden biskup 
nie cieszy się przywilejem nieomylności, a konfrontacja z innymi biskupami 
w nauczaniu staje się kryterium zgodności i jedności oraz znakiem obecności 

„jakkolwiek rozumienie Kościoła jako wspólnoty Kościołów lokalnych jest jednym 
z czterech potężnych filarów wspierających odnowiony Kościół i eklezjologię (wraz 
z ideą Ludu Bożego, sakramentu Królestwa Bożego w świecie i ekumenizmem), to 
jednak czekają one wciąż na zwieńczenie ich kopułą pełnego kształtu communio. 
P. Neuner uważa nawet, że także Kościoły konfesyjne można uważać za swego rodzaju 
Kościoły partykularne, które jeszcze są oddzielone, ale perspektywa ekumeniczna 
otwiera przed nimi drogę do communio ecclesiarum” (M. Jagodziński, Demokratyczne 
podstawy Kościoła jako komunii, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2009, 9, nr 3 (35), 
s. 38 (33-46).

7 Por. L. Adamowicz, Sobornost, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, 
Lublin 2013, k. 473n. W. Kasper we fragmencie swojej książki Kościół katolicki. Istota – 
rzeczywistość – posłannictwo, tłum. G. Rawski, Kraków 2014, zatytułowanym Kolegialność, 
soborowość i synodalność w życiu Kościoła (s. 477-510), wyjaśnił: „Podczas gdy teologia 
katolicka mówi o kolegialności, to teologii prawosławnej bliższe jest pojęcie synodalno-
ści. W obu pojęciach wspólne jest to, że synody, względnie sobory, są zgromadzeniami 
biskupów, nawet jeśli mogą w nich bez prawa głosu uczestniczyć i współdziałać osoby 
świeckie i nawet jeśli już to czyniły w dotychczasowej historii w różnorodny i skuteczny 
sposób. Na każdym poziomie należy do synodu Prymas (πρώτος), który go zwołuje 
i zatwierdza. Począwszy od III-IV wieku synody zaczynają informować Biskupa Rzymu 
o swych postanowieniach, natomiast Papież rości sobie prawo do odrzucania decyzji, 
które były sprzeczne z soborem powszechnym. W tej kwestii ujawniła się dość wcześnie 
różnica między Wschodem i Zachodem, która obok innych powodów doprowadziła 
w drugim tysiącleciu do rozłamu” (s. 479). Kardynał pisze w tym fragmencie o znaczeniu 
historycznym tej kwestii, rozumieniu teologicznym, wkładzie Soboru Watykańskiego II 
i rozwoju posoborowym, relacji między jednym Kościołem a Kościołami partykularnymi, 
o przyszłości struktury parafialnej, a także o monastycyzmie, wspólnotach zakonnych 
i duchowych ruchach odnowy.
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i działania Ducha Świętego we wspólnocie wierzących. Kościół pierwotny żył 
życiem „soborowym” nie znając jeszcze instytucji soborów i dzięki działaniu 
Ducha Świętego ustalił kanon Pisma Świętego oraz istotne elementy obrzędów 
liturgicznych. Pod działaniem Ducha Świętego pozostaje przy tym w tej wizji 
nie tylko zgoda biskupów na soborze, ale także recepcja orzeczeń soborowych 
przez całą wspólnotę Kościoła8.

Perspektywy komunijnego ukonkretnienia kolegialności
Nikogo nie powinno dziwić, że urzeczywistnienie wielostronnych odniesień 

kolegialnych po trwającym stulecia jednostronnym podejściu do Kościoła 
nie jest łatwe. Każda ze stron znajduje się przy tym w prawie nieuniknionym 
niebezpieczeństwie, że będzie uznawać siebie za zbyt ważną, by rezygnować ze 
swoich pozycji dla osiągnięcia chwiejnej równowagi kolegialnej, możliwej tylko 
dzięki otwartemu i wolnemu dialogowi. Dlatego w Kościele potrzeba ciągłego 
i wzajemnego korygowania przesadzonych roszczeń obu stron. Hierarchiczne 
centrum Kościoła może umacniać ten dialog, jeśli nie będzie zajmować tylko 
postawy obronnej wobec narastającej katolickiej wielości oraz będzie działać 
świadomie i krytycznie9.

Logicznym następstwem teologii komunijnej powinno być prawne do-
wartościowanie Synodu Biskupów, synodów partykularnych i Konferencji 
Biskupów. W Synodzie Biskupów znacznie wyraźniej dochodziłaby do głosu 
wielostronność jedności i wielości, gdyby miał on nie tylko głos doradczy, lecz 

8 Por. W. Hryniewicz, Eklezjologia. II. W teologii prawosławnej, [w:] Encyklopedia Katolicka, 
t. 4, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 1983, k. 783n (781-789). Na temat recepcji prawdy 
zob. W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologiczno-ekumeniczne, Opole 
1998, s. 123-190. „J. Ratzinger zauważa w tekstach Soboru dwa rodzaje konstrukcji idei 
kolegialności (H.J. Pottmeyer nazywa je «kolegialnością odgórną» i «kolegialnością od-
dolną»). Pierwszy rodzaj wychodzi od całości Kościoła i twierdzi, że biskupi nie dlatego 
są członkami kolegium, ponieważ są pasterzami poszczególnych Kościołów, lecz dlatego 
są pasterzami, że są członkami kolegium. Głównym celem tej konstrukcji, nazywanej 
przez Ratzingera «nowoczesno-spekulatywną» (jej przedstawicielem jest według niego 
K. Rahner), jest przezwyciężenie centralizmu poprzez włączenie Papieża do Kolegium 
biskupiego. Od tej koncepcji Ratzinger odróżnia rozumienie kolegialności w Kościele 
starożytnym, które wychodziło od Kościołów lokalnych, pojmowało całość Kościoła jako 
wspólnotę Kościołów i tę wspólnotę uważało za zasadę kolegialności” (M. Jagodziński, 
Demokratyczne podstawy Kościoła jako komunii, s. 38).

9 Por. M. Kehl, Wohin geht die Kirche? Eine Zeitdiagnose, Freiburg – Basel – Wien 41996, 
s. 83; M. Jagodziński, Komunijny wymiar hierarchicznej i kolegialnej struktury Kościoła, 
[w:] Chrześcijaństwo w kontekście judaizmu i islamu, red. M. Skierkowski, Warszawa 2003, 
s. 265-282; M. Jagodziński, Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Kraków 
2009, s. 46-52; tenże, Kościół a demokracja, „Teologia w Polsce” 2011, 5, nr 2, s. 276-288 
(273-288).
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także decydujący. Wypracowywane przez niego rezultaty byłyby wtedy nie 
tylko podkładką dla ostatecznego papieskiego ustalenia, lecz – analogicznie 
do soboru – wspólnym wyrazem jednego, opartego na prymacie i jednocze-
śnie kolegialnego, najwyższego kierowniczego gremium Kościoła10. To samo 
można odnieść do synodów partykularnych, np. całego kontynentu czy jakiejś 
większej kulturowej jednostki, które mogą być zwoływane tylko przez Papieża 
i prowadzone pod jego kierownictwem. Inną możliwością mogłoby być teolo-
giczne i prawne dowartościowanie Konferencji Episkopatów, które wprawdzie 
są zawsze uwarunkowane historycznie, ale z teologicznego punktu widzenia 
mogłyby być traktowane jako pośrednia instancja między Papieżem a poszcze-
gólnymi biskupami. W dyskusji trwającej na ten temat podnoszona jest obawa 
przed zbyt mocnym dowartościowaniem pośrednich instytucji kolegialnych 
kosztem ograniczenia pełni władzy papieskiej i biskupiej. Konferencje Episko-
patów akceptowane są natomiast jako potrzebny i konieczny organ doradczy 
w dziedzinach pastoralnych11. Przeciwna opinia widzi w konferencjach bisku-
pów przede wszystkim dopasowane do współczesnej sytuacji nowe wydanie 
synodalnej i metropolitalnej struktury Kościoła starożytnego (por. KK 23) 
oraz odpowiadającą istocie Kościoła teologiczną konkretyzację jego struktury 
podstawowej jako sakramentu Komunii Boga. Bliskie tej pozycji są sformuło-
wania nadzwyczajnego Synodu Biskupów z 1985 roku, ukazujące w teologii 
komunijnej „sakramentalną podstawę” zasady kolegialności urzeczywistnianej 
w ścisły sposób tylko w działaniach całości Kolegium biskupów i jego głowy 
– Papieża, której częściowymi urzeczywistnieniami, autentycznymi znakami 
i narzędziami sensu kolegialnego są Synody Biskupów, Konferencje Biskupów, 
a nawet Kuria Rzymska czy wizyty biskupów ad limina. Uprawnienia Konferencji 
Biskupów pochodziłyby w takim razie nie z delegacji poszczególnych biskupów 
czy Papieża, lecz byłyby przejawionymi w kolegialny sposób uprawnieniami 
pierwotnej władzy biskupio-lokalnej, wywodzącej się od Chrystusa12.

Historia starożytnej komunii kościelnej ukazuje bardzo wyraźnie, że czysto 
podwójna struktura rozgraniczająca na władzę lokalno-biskupią i ogólnoko-
ścielno-papieską prowadzi stopniowo do rozkładu Kościoła jako wspólnoty 
10 Por. M. Kehl, Die jüngste Kontroverse zum Verhältnis von Universalkirche und Einzelkirchen, 

[w:] Inkulturation und Kontextualität. Theologien im weltweiten Austausch, red. M. Panko-
ke-Schenk, G. Evers, Frankfurt 1994, s. 127n. Zob. J. Ratzinger, Pytania dotyczące struktury 
i zadań synodu biskupów, [w:] tenże, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne 
i ekumeniczne („Opera omnia” t. VIII/1, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona), 
Lublin 2013, s. 511-526.

11 Por. M. Kehl, Wohin geht die Kirche?..., s. 84n. 
12 Por. tenże, Die jüngste Kontroverse..., s. 128n; M. Jagodziński, Communio dzięki komuni-

kacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla 
SJ, Radom 2002, s. 206-208.
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Kościołów. Na Zachodzie poszczególne Kościoły lokalne zostały „wessane” przez 
coraz silniejszą władzę papieską jako regionalne oddziały Kościoła rzymskiego 
– na Wschodzie zaś bez skutecznej władzy papieskiej wspólnota Kościołów 
rozpadła się na wiele „autokefalicznych” Kościołów lokalnych i partykularnych, 
które nie tworzą już prawie żadnej jedności zdolnej do działania. Potrzebne 
są więc jakiejś instancje pośrednie, które utrzymywałyby trwałą i żywotną 
strukturę wspólnoty Kościołów13.

Jeszcze inną konsekwencją prawną mógłby być problem wyboru lub mia-
nowania biskupów. Kodeks Prawa Kanonicznego formułuje zasadę w sposób 
dość otwarty: „Papież mianuje biskupów w sposób wolny lub zatwierdza prawo-
mocnie wybranych” (kan. 337). Faktycznie od XIV wieku biskupów mianuje 
Papież korzystający ze swojej pełni władzy. Wcześniej bywało różnie – pewne 
znaczenie miały niekiedy określone instancje państwowe i kościelne. Dzisiaj ich 
rola została zredukowana do minimum lub do czystej formalności. Wielu uważa 
to za przejaw takiego rozumienia Kościoła, które wyprowadza jedność Kościoła 
i jego władzę urzędową przede wszystkim z najwyższej władzy jurysdykcyjnej 
Ojca Świętego. Medard Kehl uważa, iż nie ma żadnych podstaw teologicznych 
decydujących o kontynuowaniu dzisiaj postępowania ugruntowanego w cza-
sie niewoli awiniońskiej. Bardziej odpowiadającym współczesności i teologii 
komunijnej jest starożytny model uwzględniający równoważną rolę Kościoła 
lokalnego (diecezji), regionalnego (Konferencji Biskupów) i powszechnego 
(Papieża). Niektórzy widzą w tym także możliwość zabezpieczenia wyboru bi-
skupów przed zbytnimi wpływami politycznymi, uwzględnianiem wierności tzw. 
linii czy popularności bez koniecznych kwalifikacji. Model ten dowartościowuje 
synodalne struktury niższego rzędu i mógłby przyczynić się także do unikania 
pogłosek o ewentualnych „rozgrywkach” wewnątrzkościelnych14.

Personalistyczny fundament komunijnej 
kolegialności – synodalności

Komunia jest zawsze rzeczywistością personalistyczną – dotyczy tylko osób 
i nigdy nie odnosi się do rzeczywistości przedmiotowych. Jeśli więc możemy 
mówić o komunijnej kolegialności czy synodalności, to tylko dzięki temu, że 
Kościół jest rzeczywistością komunijną i personalistyczną, i dlatego kolegialność 
(czy synodalność) jest również nacechowana personalnością i komunijnością. 

13 Por. M. Kehl, Wohin geht die Kirche?..., s. 86n.
14 Por. tamże, s. 87-89; M. Jagodziński, Communio dzięki komunikacji..., s. 208n..
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Bardzo interesujące ujęcie osoby15 i Kościoła jako rzeczywistości komunijnych 
przynosi myśl jednego z najbardziej znanych współcześnie teologów prawosław-
nych – Johna D. Zizioulasa, nazwanego przez jednego z autorów „wytrwałym 
budowniczym personalistycznej antropologii eklezjologicznej”16, przy czym 
chodzi w tej antropologii personalistycznej właśnie o Kościół będący komunią. 
Zizioulas z całkowitym przekonaniem głosi, że osoby ludzkie mają podstawę 
swojej tożsamości w trynitarnym Bogu17.

Zizioulas przypomina, że osoba jako pojęcie i żywa rzeczywistość jest tworem 
myśli patrystycznej18, który nie posiadał żadnej ontologicznej treści w starożyt-
nej filozofii greckiej19. Chrześcijaństwo zachodnie używało pojęcia persona do 
ukazywania prawdy o Trójcy Świętej, co było ostro krytykowane przez chrześci-
jaństwo wschodnie, dla którego para pojęć persona – prosopon nie miała treści 
15 Na temat komunijnego wymiaru osoby ludzkiej zob. M. Jagodziński, Antropologia komu-

nijna, Lublin 2015, s. 21-43.
16 K. Leśniewski, „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz...?” Podstawowe idee antropologii 

prawosławnej, Lublin 2015, s. 31. 
17 Całkowicie zgadza się z tym poglądem inny wybitny teolog prawosławny Christos Ya-

nna ras, nazwany przez Leśniewskiego „genialnym architektem relacyjnej osoby ludz-
kiej” (tamże, s. 34): „Prawosławie określa naturę człowieka w świetle nauki o Trójcy 
Świętej. Człowiek, stworzony na obraz Boga, który jest współistotny (gr. homoousios) 
i trójosobowy, jest sam homoousios według osób (gr. prosopa). Każdy ludzki byt jest 
wyjątkową i niepowtarzalną osobą (gr. Prosopon), ale wszystkie te wyjątkowe i nie-
powtarzalne osoby są «współistotne» (gr. homoousia), są z jednej identycznej istoty 
(gr. ousia). Z tego też względu ludzki byt urzeczywistnia swą hypostasis jako prosopon 
jedynie wtedy, gdy znajdzie się w komunii miłości z innymi osobami” (cyt. za tamże). 
Zgodnie z Zizioulasem twierdzi także, że istnieje analogia między Osobami Trójcy 
a osobami ludzkimi: „Wychodząc z założenia, że obraz Boży (łac. imago Dei) staje się 
obrazem Trójcy (łac. imago Trinitatis) – dowodzi, że bycie osobą nie jest jakością natury 
ludzkiej, ale wydarzeniem relacyjnym, które jest analogiczne do wspólnoty/komunii 
(gr. koinonia), jaka istnieje pomiędzy Osobami Trójcy. Ludzie mogą być obrazem życia 
w Trójcy jedynie we wspólnocie Kościoła, a w szczególności w Eucharystii” (tamże, 
s. 37n). Podsumowując istotne elementy komunijnej natury Kościoła według Zizioulasa, 
R. Małecki stwierdził m. in.: „Każda refleksja nad tajemnicą Kościoła winna uwzględniać 
trynitarną perspektywę teologii. Kościół, będąc Ciałem Chrystusa, jest jednocześnie 
wspólnotą budowaną i ożywianą przez Ducha Świętego. Instytucjonalny element 
w Kościele, będący pochodną jego chrystologicznej fundacji, nie może sprzeciwiać się 
jego charyzmatycznej naturze kształtowanej przez Bożego Ducha. Eklezjologia komunii 
stanowi swoistą syntezę i wynik pneumatycznie uwarunkowanej chrystologii” (Kościół 
jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulasa, Lublin 
2000, s. 131).

18 Por. J.D. Zizioulas, Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, London 
1985, s. 27.

19 Por. tenże, Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of Personhood, 
“Scottish Journal of Theology” 1975, 28, s. 401-448; K. Leśniewski, „Kim jest człowiek..., 
s. 43-45.
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ontologicznej i groziła popadnięciem w sabelianizm. Na Wschodzie natomiast 
używano pojęcia hypostasis, które można było jednak interpretować w kluczu 
neoplatońskim wraz z niebezpieczeństwem popadnięcia w tryteizm. Rewolu-
cyjnego przełomu dokonali, według Zizioulasa, Ojcowie Kapadoccy, którzy 
utożsamili prosopon z hypostasis20. Dzięki temu zaczęto byt Boga utożsamiać 
z osobą. Otworzyło to także drogę do komunijnego myślenia o Bogu w ramach 
„świadomości eucharystycznej”21: 

Poprzez utożsamienie prosopon z hypostasis Ojcowie Kapadoccy zdołali wyrazić nie 
tylko wyjątkowość i niepowtarzalny charakter Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale 
również ich nierozerwalną jedność, którą najlepiej można wyrazić pojęciem koinonia. 
Jako Osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty są rzeczywistymi ontologicznymi bytami, 
które pozostają we wzajemnych relacjach. Dzięki temu stało się możliwe, po raz 
pierwszy w późnym antyku, pojmowanie inności, różnicy, wspólnoty i relacji jako 
rzeczywistości ontologicznych22.

W ramach tej rewolucji filozoficznej Ojcowie Greccy wypracowali także 
zupełnie nową koncepcję człowieka i jego egzystencji, różną od klasycznego 
humanizmu greckiego, bez znajomości której nie da się zrozumieć późniejszej 
myśli europejskiej23. Na popularną dzisiaj koncepcję osoby ludzkiej zasadniczy 
wpływ ma redukcjonizm antropologiczny, traktujący osoby ludzkie z histo-
rycznego punktu widzenia jako zlepek składników kulturowych, społecznych 
i psychologicznych, które łatwo ulegają rozproszeniu. Zizioulas tymczasem 

sprzeciwia się redukowaniu osobowości do „zbioru naturalnych, psychicznych czy 
moralnych jakości, które wchodzą w skład ludzkiego individuum», gdyż „bycie 
osobą zasadniczo różni się od bycia indywidualnością czy osobowością”. Dodaje, 
iż „osoba to nie statyczna całość, lecz rzeczywistość otwarta na relacje”, gdyż bycie 
osobą zakłada nie tylko „otwartość bytu», ale ruch w kierunku budowania koinonia 
(wspólnoty/komunii), przekraczające granice własnego „ja”. Jest to jedyny sposób, 
aby zmierzać ku wolności24.

W celu wyjaśnienia, co znaczy być bytem osobowym, Zizioulas odwołuje 
się do istotnych z punktu widzenia ontologii pojęć zaczerpniętych z języka 
greckiego, a mianowicie: 

20 Por. J.D. Zizioulas, Being as Communion..., s. 37.
21 Por. tamże, s. 39.
22 K. Leśniewski, „Kim jest człowiek..., s. 47n.
23 Por. J.D. Zizioulas, The Doctrine of the Trinity: the Significance of the Cappadocian contribu-

tion, [w:] Trinitarian Theology Today: Essays on Divine Being and Act, red. C. Schwöbel, 
Edinburgh 1995, s. 51; R. Małecki, Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne 
studium eklezjologii Johna Zizioulasa, Lublin 2000 s. 33-59.

24 Por. J.D. Zizioulas, Human Capacity and Human Incapacity..., s. 407n.
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stasis, ek-stasis, hypo-stasis, apo-stasis i dia-stasis. Termin stasis oznacza byt taki, 
jakim jest, czyli sam w sobie – urzeczywistniany w byciu osobą (ang. personhood) 
zarówno jako ek-stasis (wspólnota, relacyjność) oraz hypo-stasis (partykularność, 
wyjątkowość). W wypaczonym stanie bycia osobą ek-stasis staje się apo-stasis, czyli 
oddzieleniem (separacją), a hypo-stasis staje się dia-stasis, czyli indywidualnością25.

W oparciu o patrystyczną wizję osoby ludzkiej jako stworzonej „na obraz 
i podobieństwo Boże”, Zizioulas wyróżnia dwa rodzaje istnienia człowieka: 
osoby istniejącej biologicznie i osoby istniejącej eklezjalnie26. Byty ludzkie jako 
jednostki są częścią świata i nie są w stanie uwolnić się od swej natury narzu-
canej im przez prawa biologii. Osoba ludzka jako byt istnieje nie jako wolność, 
lecz jako konieczność i doświadcza, że ta konieczność ją niszczy. Drugą niszczącą 
„namiętnością” jest indywidualizm wynikający z pragnienia potwierdzania 
własnej tożsamości w opozycji do innych bytów. Takie budowanie własnej 
tożsamości stwarza dystans między osobą ludzką a innymi bytami; ostatecznym 
skutkiem tego dystansu jest śmierć będąca szczytową formą dezintegracji osoby. 
Śmierć jest „naturalnym” rozwojem osoby istniejącej biologicznie, odstąpieniem 
„czasu” i „przestrzeni” innym osobom, a zarazem tragicznym zanegowaniem 
własnej osoby. Zanim to jednak nastąpi, ciało zachowuje się jak forteca ego. 
Przyjmując rolę „maski”, przeszkadza hypostasis w stawaniu się osobą. Ciało 
dąży do bycia osobą, ale prowadzi do bycia individuum, co niestety kończy się 
śmiercią. Z tego „niepowodzenia” natury wynika, że byt ludzki potrzebuje do 
przetrwania równoczesnego wyrażenia się poprzez ek-stasis – jako byt i jako 
osoba27. Byt ludzki jako osoba biologiczna jest skazany na wielki tragizm. Choć 
zrodzony jest w wyniku ekstatycznego faktu miłości erotycznej, wiąże się z na-
turalną koniecznością i brakiem ontologicznej wolności. Tragedia polega na 
dążeniu do stania się osobą w oparciu o siebie samą i na nieosiąganiu tego celu. 
Takim niepowodzeniem jest grzech. Osoby biologicznej nie można przy tym 
utożsamiać z naturą stworzoną lecz raczej z protologicznym sposobem istnienia 
po upadku. Działanie łaski Bożej polega na ontologicznej deindywidualizacji, 

25 Tak referuje poglądy Zizioulasa K. Leśniewski, „Kim jest człowiek..., s. 57. Por. J.D. Zizioulas, 
Human Capacity and Human Incapacity..., s. 425n. „Wypaczony stan osobowego bycia 
człowieka jest skutkiem Upadku Prarodziców. Zbawienie zatem można rozumieć jako 
pełne urzeczywistnienie osobowego bycia w ludzkich bytach. Zdaniem Zizioulasa kwin-
tesencja zbawienia polega na wiecznym trwaniu osoby jako wyjątkowej, niepowtarzalnej 
i wolnej hypostasis. Cel zbawienia polega na tym, aby osobowe życie, które jest w Bogu, 
było również udziałem człowieka. W takim ujęciu osoba ludzka staje się osobą dopiero 
wtedy, gdy otrzyma zbawczą łaskę Boga” (K. Leśniewski, „Kim jest człowiek..., s. 57).

26 Por. J.D. Zizioulas, Being as Communion..., s. 50.
27 Por. tamże, s. 51n.
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która urzeczywistnia osobowy sposób bycia bytów ludzkich28. Przemienia ona 
stworzoną, wypaczoną egzystencję indywidualizującą byty ludzkie i umożliwia 
wyrażenie ich bytu jako osób oraz ich wspólnej natury29.

Wspomniana deindywidualizacja i personalizacja bytu ludzkiego dokonuje 
się w Kościele30. Tak jak poczęcie i narodzenie człowieka tworzy jego osobę 
biologiczną, tak też chrzest rozpoczyna nowy sposób egzystencji – to nowe 
narodzenie, ponowne powołanie do życiu (por. 1 P 1,3.23) prowadzące do 
powstania zupełnie nowej hypostasis. Osoba istniejąca biologicznie podlega 
przemianie w osobę istniejącą eklezjalnie. Udziałem człowieka staje się wtedy 
synowska relacja istniejąca między Ojcem i Synem. Syn przez Wcielenie wziął 
na siebie pełnię ludzkiej natury31, która została przyjęta w sposób wolny od 
ontologicznej konieczności i od tej pory ludzie nie muszą już podlegać prawom 
upadłej egzystencji32. 

Osobowa wyjątkowość człowieka może być zagwarantowana jedynie pod 
warunkiem bycia w relacji do wiecznie miłującego Boga. Personalizacja ludz-
kiego bytu poprzez związek z Chrystusem w chrzcie może dokonać się jedynie 
w Duchu Świętym33. Chrzest oznacza przejście egzystencji od „prawdy” bytu 
jako individuum ku prawdzie bytu osobowego. Nowe narodziny są potrzebne, 
aby egzystencjalna prawda stała się prawdą osobową i wspólnotową. Duch 
Święty jako „Moc” i „Dawca życia” otwiera ochrzczonego na istnienie relacyj-
ne34. Chrystus przychodzi do ludzi jako jednostek i łączy ich z sobą, aby stali 
się osobami otwartymi na relacje z innymi bytami. Dzięki chrztowi ludzki byt 
staje się prawdziwą osobą na poziomie ekstatycznym i hipostatycznym. Kościół 
jest nie tylko Ciałem Chrystusa, w które wszczepieni są wierni, ale również 

28 Zizioulas podkreśla, że „there is not and should not be personal existence which is self-
existent, self-sufficient or self-explicable. A person is always a gift from someone. It is 
demonic to attribute one’s own personal identity to oneself or to an a-personal something. 
The notion of self-existence is a substantialist notion, not a personal one. Persons have 
a ‘cause’, because they are the outcome of love and freedom, and they owe their being 
who they are, their distinctive other ness as persons, to another person. Ontologically, 
persons are givers and recipients of personal identity. Causality in Trinitarian existence 
reveals to us a personhood which is constituted by love” (Communion and Otherness. 
Further Studies in Personhood. London – New York 2009, s. 141n).

29 Por. tenże, Human Capacity and Human Incapacity..., s. 439; K. Leśniewski, „Kim jest 
człowiek..., s. 58-60. 

30 Por. tenże, The Eucharistic Communion and the World, London – New York 2011, s. 12-19.
31 Por. J.D. Zizioulas, Lectures in Christian Dogmatics, London – New York 2009, s. 115-119.
32 Por. tenże, Being as Communion..., s. 53-55.
33 Por. tenże, Human Capacity and Human Incapacity..., s. 441n.
34 Por. tenże, Being as Communion..., s. 112n.
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matką, która rodzi osoby eklezjalne. Te narodziny dokonują się w Duchu „z łona 
Kościoła” i poprzez wspólnotę35.

Personalizacja bytów ludzkich przekazywana na chrzcie znajduje swoje 
historyczne urzeczywistnienie w Eucharystii. Nie jest ona bowiem jedynie 
zgromadzeniem, ale również ruchem, drogą do historycznego urzeczywistnienia 
i objawienia eschatycznej egzystencji człowieka36. Osoba istniejąca eklezjalnie 
nie jest z tego świata, nie przynależy do historii, objawia człowieka, który jest 
utrzymywany w istnieniu i pokrzepiany przez przyszłość, czerpie swój byt z bytu 
Boga oraz z tego, kim sama będzie na końcu czasów37.

Eucharystia urzeczywistnia ciągłość z pierwszymi wspólnotami apostolskimi 
i Jezusem Chrystusem. Chrystusowi od początku towarzyszył Duch Święty. On 
czyni swój lud jedną niepodzielną całością i nadaje osobie ludzkiej kształt przy-
szłości. Dzięki przyjęciu człowieka przez Boga, utożsamieniu jego osoby z Osobą 
Syna Bożego możemy w Kościele doświadczać urzeczywistnienia nowego oso-
bowego sposobu istnienia wykraczającego poza konieczność i indywidualizm 
upadłej egzystencji. Człowiek jako osoba istniejąca eklezjalnie transcenduje 
uwarunkowania egzystencji biologicznej i żyje istnieniem, w którym zasadniczą 
rolę pełni miłość wspólnotowa38.

W eucharystycznym zgromadzeniu i wspólnocie komunii zapewniane są 
warunki dla stworzonej natury, aby transcendowała siebie i pokonywała 
wszelką konieczność jednocząc się z Bogiem. Osoba ludzka może istnieć o tyle, 
o ile pozostaje w relacji do innych osób39. Człowiek będzie w stanie odkrywać 
swą tożsamość i będzie zdolny do prawdziwej miłości, jeśli stanie się osobą 
w chrześcijańskim tego słowa znaczeniu, czyli będzie pozwalał „innemu” być 
prawdziwie innym, a zarazem być we wspólnocie ze sobą. Jeśli kochamy innego 

35 Por. tamże, 113.
36 Por. J.D. Zizioulas, The Eucharistic Communion and the World, London 2011, s. 39-82.
37 Por. tenże, Being as Communion..., s. 61n.
38 Por. tamże, s. 56-58.
39 „The human being is defined through otherness. It is a being whose identity emerges only 

in relation to other beings, God, the animals and the rest of creation. It is almost impos-
sible to define the human being substantially” (tenże, Communion and Otherness. Further 
Studies..., s. 39). K. Leśniewski, przedstawiając bliskie Zizioulasowi poglądy Ch. Yannarasa, 
pisze (s. 67): „Właśnie z powodu stwórczego działania Boga egzystencjalna hipostaza każdego 
człowieka jest czymś więcej, niż jego biologiczną indywidualnością. Fakt, że człowiek jest 
hipostazą życia wiecznego, jest nierozerwalnie związany z jego osobową wyjątkowością 
[...] która urzeczywistnia się i objawia w egzystencjalnym fakcie wspólnoty/komunii (gr. 
koinonia) z Trójosobowym Bogiem i bliźnimi. Zaistnienie tej wspólnoty staje się jedynie 
możliwe w wolności i miłości. Uczestnictwo w zasadzie osobowej bezpośredniości, możliwej 
do osiągnięcia poprzez miłującą i twórczą moc, która odróżnia osobę od wspólnej natury, 
objawia osobową odmienność w ramach bezpośredniej osobowej wspólnoty/komunii”.



52 KOLEGIALNOŚĆ W KOŚCIELE KATOLICKIM

w jego inności, życie staje się życiem w wolności jako miłości i miłości jako 
wolności. Ten rodzaj akceptacji drugiej osoby sprawia, że urzeczywistniamy 
Boży dar uzdalniający nas do bycia osobą istniejącą eklezjalnie. Odkrywanie 
zaś tego, że prawdziwa wolność jest miłością, a prawdziwa miłość jest wolno-
ścią, uzdalnia do wychodzenia (ek-stasis) poza granice siebie i wspólnotowego 
tworzenia kultury40. Wielkim darem dla ludzi jest dlatego Kościół – początek 
prawdziwej inności – świadczący o Chrystusie, Bogu-Człowieku będącym 
źródłem wszelkiej różnorodności i jedności41.

Zakończenie
Opisywana w artykule rzeczywistość kolegialności lub synodalności w Ko-

ściele będącym komunią osób – z oczywistym odniesieniem do Osób Trójcy 
Świętej i osób ludzkich – nie jest wprawdzie elementem aż tak wysokiej rangi, 
jak jego odniesienia trynitarne, ale konstytutywnym dla Kościoła. Komunia 
Kościoła jest dziełem Ducha Świętego, który w Chrystusie i we wszystkich 
wiernych jest tą samą mocą jednoczącej miłości Boga. Komunia ta obejmuje 
ludzi o zasadniczo jednakowej godności w obliczu Boga i w odniesieniach wza-
jemnych, a strukturalnym odwzorowaniem ich ugruntowanej personalistycznie 
i komunijnie pozycji jest przyznanie przez ostatni sobór większej roli elementowi 
kolegialnemu – nazywanemu często elementem „synodalnym”42 – co jest też 
ważnym elementem pełnego nadziei otwarcia ekumenicznego.

Słowa kluczowe: Kościół, kolegialność, synodalność, komunia, osoba.
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ISTOTA KOŚCIOŁA I KOLEGIALNOŚCI

THE ESSENCE OF THE CHURCH AND OF COLLEGIALITY

 The main topic of this paper is a collegiality in the Church in a Catholic 
perspective. The main purpose is to describe the essence of collegiality in the 
Church. The first part of this paper is dedicated to the Church of Christ as a 
ground of collegiality and drives at describing the essence of the Church. On 
such basis the second part of this paper discusses the essence of collegiality, 
both: collegiality of the whole Church and collegiality of the Collegium of the 
Twelve and its successor – the Collegium of the Bishops. In conclusion the 
author says that collegiality in the Church is strictly connected to the Church’s 
main attributes: unity, holiness, universality, apostolicity and definitivety. Col-
legiality in the Church, as all her attributes, is for the Church in the same time 
a gift and a task, a challenge. 

Key words: collegiality, Church, essence of collegiality, essence of the Church.

Obecne czasy charakteryzują się ogromną ilością nieustannie dostarczanych 
informacji, danych, statystyk, opinii, a także „wiadomości’ (smsów, e-maili) krą-
żących w cyberprzestrzeni dzięki nowoczesnym, coraz szybszym i pojemniejszym 
urządzeniom. Zewsząd płyną niekończące się potoki reklam, porad i wskazówek, 
często dotyczących prozaicznych, drobnych spraw. W takim „płynnym” świecie 
coraz bardziej gubi się istota rzeczy i istota ludzkiej egzystencji. Wielu osobom 
wydaje się, że „nie należą do niczego”1. 

1 Znamienne są słowa papieża Franciszka: „Dobrze wiem, jak bardzo w naszych czasach 
szaleją samotność i opuszczenie, szerzy się indywidualizm i wzrasta obojętność wobec 
losu innych. Miliony mężczyzn i kobiet, dzieci, młodych ludzi gubią się w rzeczywistości, 
która przysłoniła punkty odniesienia, są zdestabilizowani przez udrękę, że nie należą do 
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Te zjawiska dotyczą również świata nauki. W nauce, zarówno w sensie scien-
ce, jak i humanities, zachodzi szybko postępująca specjalizacja oraz fragmenta-
ryzacja badań i wiedzy, która staje się coraz rozleglejsza, lecz i coraz bardziej 
szczegółowa do tego stopnia, że sami naukowcy zauważają konieczność jej 
zespalania w celu zachowania jej sensu i przydatności2. Analogiczne procesy 
zachodzą i w teologii, choć na mniejszą skalę. Jej „przedmiot” jest specyficzny, 
a przy tym złożony i do końca nieprzenikniony, misteryjny, a w celu jego opisu 
często stosuje się metodę tzw. wielokrotnego „i”3. Również w teologii pojawia 
się nagląca potrzeba scalania osiąganych efektów i powracania do istoty rzeczy. 

„Do istoty rzeczy”, czyli do czego? Wprawdzie pojęcie „istota” jest wielo-
znaczne, to jednak jego głównym znaczeniem jest wskazywanie tego, co jest 
podłożem (przyczyną, warunkiem koniecznym) czegoś, co jest trwałe, niezmien-
ne (co jest substancją, w odróżnieniu od tzw. przypadłości), co jest w czymś 
najbardziej specyficzne, własne (natura, esencja, indywidualność), co znajduje 
się wewnątrz czegoś i jest zasłonięte przez warstwę poznawalną empirycznie, 
co jest sensem czegoś4. 

Głównym przedmiotem niniejszego artykułu – świadomie nawiązującego 
do rosnącej współcześnie konieczności powrotu do istoty rzeczy – będzie 
kolegialność w Kościele. Można ją właściwie zrozumieć tylko odnosząc ją 
do jej głębszego podłoża, jej fundamentu, podmiotu, a mianowicie Kościoła. 
Zasadniczym celem rozważań będzie próba wskazania tego, co najistotniejsze 
zarówno w Kościele, jak i kolegialności. Strukturę artykułu będą tworzyć dwa 
punkty. Pierwszy będzie poświęcony istocie Kościoła, drugi – istocie kolegial-
ności, przy czym konieczne tu będzie uwzględnienie zarówno kolegialności 
całego Kościoła, jak i kolegialności w sensie ścisłym (Kolegium Apostołów 
i jego sukcesora – Kolegium Biskupów).

niczego. Ich los nie stawia pytań sumieniu wszystkich i często niestety ci, którzy ponoszą 
największą odpowiedzialność, niewybaczalnie się tłumaczą” (Przemówienie do nowo 
mianowanych biskupów, 13 IX 2018 r.).

2 A. Lekka-Kowalik, Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki, Lublin 2008; K. Kaucha, 
Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania 
Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 138-140.

3 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Warszawa 1996, s. 57-59. 
4 J. Herbut, Istota, [w:] Leksykon Filozofii Klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 315-

316; J. Wojtysiak, Istota, [w:] Dodatek III. Słownik wybranych terminów filozoficznych, 
[w:] A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 19953, s. 355. 
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Istota Kościoła
Podmiotem kolegialności jest Kościół. Określenie jego istoty jest zadaniem 

arcytrudnym. Stosunkowo łatwo jest „uchwycić” istotę Kościoła np. w czasie ce-
lebracji Eucharystii, w Sakramencie Pokuty i Pojednania, w czasie Światowych 
Dni Młodzieży czy modlitwy ekumenicznej, natomiast trudno ją adekwatnie 
opisać. Kościół posiada wiele wymiarów bytu i działalności, wiele „skarbów” 
niedostępnych poza nim (depozyt i wiarę apostolską, Tradycję, Pismo Święte, 
Urząd Nauczycielski, sakramenty) i jest dla egzystencji chrześcijańskiej tak 
ważny, że wszystko w nim może być uznane za istotne. 

W tym punkcie zostanie jednak podjęta próba określenia istoty Kościo-
ła, lecz ze świadomością, że nie jest to próba wyczerpująca. Będzie się ona 
odwoływać głównie, choć nie tylko, do eklezjologicznej twórczości Josepha 
Ratzingera. Bez wątpienia papieża emeryta Benedykta XVI można nazwać 
jednym z najwybitniejszych teologów chrześcijańskich, a nawet współczesnym 
Ojcem Kościoła5. Jego geniusz polega m.in. na nieustannym sięganiu do istoty 
rzeczy i wydobywaniu tego, co jest trwałe. W jednym ze swych tekstów zadaje 
on pytanie o znaczenie słów „chleba naszego powszedniego” w Modlitwie 
Pańskiej. Odpowiada, że chodzi tu o „chleb nasz istotny”, czyli o to, co najbar-
dziej potrzebne, wręcz konieczne do życia spełnionego, trwałego, sensownego, 
prawdziwie chrześcijańskiego, przeżytego w jedności z Bogiem i bliźnimi, do 
życia wyzwolonego od lęków i egoizmu oraz bezsilnej samotności. 

Według Ratzingera Kościół pochodzi od Boga, w jakimś sensie „zawiera” 
Boga, ponieważ On sam się w nim „zawarł” w sposób definitywny6, i łączy 
ludzkość z Nim. Współczesna eklezjologia katolicka określa naturę (istotę) 
Kościoła jako złożoną z dwóch zasadniczych elementów: Boskiego i ludzkiego. 
Jest ona analogiczna do „struktury” osoby Jezusa Chrystusa (Cz.S. Bartnik, 
M. Rusecki). Kościół jest historyczno-społecznym Wcieleniem Jezusa Chry-
stusa, tradentem i ciągłą aktualizacją pełni Objawienia Bożego dokonanego 

5 H. Seweryniak, Teologiczna droga Josepha Ratzingera – papieża i współczesnego Ojca Ko-
ścioła, [w:] Niedźwiedź biskupa Korbiniana. W kręgu myśli teologicznej Benedykta XVI, red. 
H. Seweryniak, K. Sitkowska, P. Artemiuk, Płock 2011, s. 15-74; Teologia fundamentalna 
w twórczości Josepha Ratzingera, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2017.

6 Joseph Ratzinger często „definiuje” Boga w następujący sposób: „Być nieobjętym przez 
to, co największe, dać się objąć temu, co najmniejsze, jest rzeczą Boską” (J. Ratzinger, 
Opera omnia, t. 4: Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – Chrzest – Naśladowanie, 
red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. R. Biel, M. Górecka, Lublin: 2017, s. 135); „Najwyż-
sze wzniesienie się człowieka dokonuje się nie inaczej jak przez zstąpienie Boga. Wina 
filozofów polega na tym, że nie chcą się poddać temu porządkowi” (J. Ratzinger, Opera 
omnia, t. 1: Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Rozprawa doktorska oraz 
inne opracowania nauki Augustyna i teologii Ojców Kościoła, red. K. Góźdź, M. Górecka, 
tłum. W. Szymona, Lublin 2014, s. 295).
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w Nim (M. Rusecki7), źródłem poznania „istoty” Jezusa Chrystusa i – co za 
tym idzie – definitywnej prawdy o Bogu (J. Ratzinger), historycznym uwiary-
godnieniem Jezusa Chrystusa (A. Dulles8), Jego Znakiem (A. Dulles, M. Ru-
secki), ostatnim etapem historii Zbawienia (S. Pié-Ninot9, M. Rusecki) oraz 
wspólnotą Osób Boskich i ludzkich (communio personarum – K. Wojtyła/Jan 
Paweł II, M. Rusecki10). 

Joseph Ratzinger uważa, że słowem najlepiej wyrażającym istotę Kościoła 
jest Ekklesia11. Ono, wraz ze wszystkimi swymi biblijnymi odniesieniami, jest 
rdzeniem całej eklezjologii. Jego wyjątkowe znaczenie wynika z tego, że zostało 
świadomie wybrane przez pierwszych uczniów Jezusa w okresie popaschalnym 
jako nazwa wyrażająca zarówno ich tożsamość, jak i mesjańsko-eklezjotwórczą 
samoświadomość Jezusa, której byli świadkami. Rdzeniem (istotą) Kościoła jest 
to, że jest on w całości tworzony przez Zmartwychwstałego i żyjącego Pana12. 
Według Ratzingera klasyczne eklezjologiczne nazwy czy obrazy Kościoła, jak 
Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego, treściowo pochodzą od słowa 
Ekklesia i są jego rozwinięciami. Znaczenie tych obrazów jest nowe i oryginalne, 
dlatego ten teolog zwracał uwagę na dość powszechny błąd przewijający się 
w eklezjologii, a mianowicie stwierdzenie, że św. Paweł Apostoł tylko odniósł 
do Kościoła powszechną w jego czasach alegorię stosowaną przez stoików, 
którzy traktowali społeczność jako jedno ciało13.

Eklezja nie jest społecznością naturalną, lecz nadprzyrodzoną, jest Ciałem 
Pana14. Ono jest permanentnie budowane przez Jezusa Chrystusa jako Jego 
7 M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007; tenże, Traktat o Kościele, red. K. Kaucha, 

P. Królikowski, J. Mastej, Lublin 2015. 
8 A. Dulles, Models of the Church, New York 19872.
9 S. Pié-Ninot, Kościół jako ostatni etap historii zbawienia, [w:] Chrześcijaństwo jutra. Ma-

teriały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 18-21 IX 2001), 
red. M. Rusecki i in., Lublin 2001, s. 404-443. 

10 M. Rusecki, Teologiczny personalizm społeczny Jana Pawła II, [w:] Personalizm polski, red. 
M. Rusecki, Lublin 2008 („Biblioteka Teologii Fundamentalnej” t. 3), s. 429-440.

11 K. Kaucha, Inspiracje twórczości Josepha Ratzingera dla teologii fundamentalnej, [w:] Teologia 
fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, s. 292-294. 

12 „Kościoła nie należy więc definiować, wychodząc od jego urzędów i jego organizacji, ale 
wychodząc od jego służby Bożej: jako wspólnotę stołu wokół Zmartwychwstałego, który 
wszystkich zewsząd gromadzi i jednoczy” (J. Ratzinger, Opera omnia, t. 4, s. 264).

13 „Wielkim błędem jest stale powtarzane twierdzenie, że Paweł tylko odniósł do Kościoła 
alegorię rozpowszechnioną w jego czasach w filozofii stoickiej” (J. Ratzinger, Opera omnia, 
t. 8/1: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, red. K. Góźdź, 
M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2013, s. 213). 

14 K. Góźdź, Istota Kościoła według Josepha Ratzingera, [w:] Teologia fundamentalna w twór-
czości Josepha Ratzingera, s. 191-201.
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Ciało zarówno „od dołu”, pierwotnego fundamentu, jak i „od góry”, swego osta-
tecznego celu i istoty15. To Ciało – według Ratzingera – jest nową ludzkością, 
która jest tworzona przez Jezusa Chrystusa jako „nowego Adama” i złączona 
z Nim tak, jak cała ludzkość pochodzi od pierwszego Adama niosąc w sobie 
zarówno jego godność, jak i słabości. Podłożem tej myśli jest dla Ratzingera 
biblijna idea Adama i Jezusa nowego Adama jako tzw. ludzi gatunkowych, 
kolektywnych i „osobowości korporacyjne”, czyli osoby zawierające w sobie 
wszystkich swoich potomków16.

W świetle myśli Ratzingera Eklezja jest Ciałem, nowym i definitywnym 
istnieniem o charakterze religijno-społecznym, w którym istotna jest zarówno 
misteryjność, jak i realność. Kościół nie jest ideą lub ideałem, który dopiero 
trzeba by realizować, ani utopią, może piękną i słuszną, lecz niemożliwą do 
ucieleśnienia. Eklezja jest, istnieje, jest faktem, dlatego trafnie określa się ją 
jako Ciało (Corpus). Tu Ratzinger dodaje jednak, że w dziejach eklezjologii, 
niezbyt szczęśliwie, dokonała się zamiana desygnatów pojęć corpus mysticum 
i corpus verum, co skutkowało zapomnieniem o realności Kościoła. Na podsta-
wie badań H. de Lubaca Ratzinger stwierdza, że w starożytności i wczesnym 
średniowieczu przez corpus verum (prawdziwe ciało) rozumiano właśnie Kościół, 
a przez corpus mysticum (mistyczne ciało sakramentalne) – Eucharystię, lecz 
później te desygnaty zostały zamienione17.

Jednym z najważniejszych rysów istoty Eklezji jest, według Ratzingera, pas-
chalność i związana z nią wolność – „[...] pascha przechodzenia od sposobu 
życia tego świata do życia w nowości Ducha, nadal jest jego [Kościoła – przyp. 
K.K.] żywym, podstawowym prawem: tajemnica wielkanocna jest stałą formą 
kościelnej egzystencji w tym świecie”18. Fundamentalne dla Kościoła i w Ko-
ściele prawo paschalne otwiera mu drogę do wolności w najważniejszym sensie 

15 J. Ratzinger przypomina myśl biblijną i Ojców Kościoła, że fundament budowli już ją 
w sobie całą zawiera, przenika, determinuje i wskazuje na jej cel – Christus Fundamentum 
et Caput (J. Ratzinger, Opera omnia, t. 1, s. 313-317).

16 J. Ratzinger przywołuje badania na ten temat podjęte przez Johannesa Pedersena i Hen-
ry’ego Wheelera (J. Ratzinger, Opera omnia, t. 8/1, s. 134). Stwierdza, że „osobowość 
korporacyjną” w przypadku Adama należy rozumieć, że „jesteśmy wszyscy Adamem – 
jednym człowiekiem” (tamże, s. 214).

17 „Henri de Lubac po bardzo dokładnym przebadaniu tej kwestii wykazał nadto, że okre-
ślenia te w chrześcijańskiej starożytności i we wczesnym średniowieczu były używane 
odwrotnie niż w naszych czasach. Przez corpus verum (prawdziwe ciało) rozumiano 
Kościół, a przez corpus mysticum (mistyczne ciało sakramentalne) – Eucharystię” 
(J. Ratzinger, Opera omnia, t. 8/1, s. 136).

18 Tamże, s. 423. Zob. J. Mastej, Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według 
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, [w:] Teologia fundamentalna w twórczości Josepha 
Ratzingera, s. 135-151.
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tego słowa – wolności rozumianej jako „uczestnictwo w bycie Bożym”, do któ-
rego nie ma przystępu poza Kościołem jako Ciałem Pana19. Poza nim nie ma 
też Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa, a właśnie ono otworzyło ludzkości 
nowy wymiar bytowania – bytowanie z Bogiem, którego nic nie ogranicza.

Według Ratzingera istotę Eklezji określają także jej przymioty zawarte już 
w najstarszych symbolach wiary, a mianowicie jedność, świętość, powszechność 
i apostolskość. One wszystkie, jak i cały Kościół, pochodzą od Boga, są Jego 
darem, „zawierają” Jego Byt i umożliwiają członkom Ciała Pana uczestnictwo 
w Bożym bytowaniu. Ratzinger uważa, że należy wyeksponować także defi-
nitywność Kościoła, którą rozumie jako ostateczność, absolutność i pełnię. 
Eklezja zawdzięcza swą definitywność pełni i ostateczności objawienia Jezusa 
Chrystusa. Jest ono pełne i ostateczne, ponieważ takie przymioty posiada jego 
autor – Jezus Chrystus, Syn Ojca. 

Te treści są myślą przewodnią deklaracji Dominus Iesus o jedyności i po-
wszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, która została opublikowana 
przez Kongregację Nauki Wiary, gdy Ratzinger był jej prefektem20. Zwraca się 
w niej uwagę i na to, że Kościół cieszy się przymiotem jedności dlatego, ponie-
waż odznacza się jedynością21. Jeden Kościół Chrystusowy nadal trwa w całej 
pełni w Kościele katolickim – głosi ta deklaracja nawiązując do nauczania 
Vaticanum II – dzięki sukcesji prymatu i apostolatu oraz „właściwej i całkowitej 
rzeczywistości eucharystycznego misterium”22. Ratzinger w swych tekstach 
eklezjologicznych i ekumenicznych często przywoływał tzw. listy komunijne 
w starożytności, zwane litterae communicatoriae, tesserae, symbola, litterae pacis, 
jako historycznie poświadczające troskę Kościoła o jedność i jedyność, które 
były rozumiane jako filary tożsamości (istoty) i prawdziwości Eklezji23.

Należy także przypomnieć krytyczne uwagi Ratzingera dotyczące niewła-
ściwego rozumienia Kościoła i jego istoty, które miały miejsce w przeszłości 
i ma obecnie, a które są ważne także dla następnego punktu rozważań. Pisał 
on: „Otóż utożsamianie »Kościoła« z samą hierarchią (z papieżem i biskupem) 
jest błędem; jeszcze większym błędem jest utożsamianie «Kościoła» z kościelną 

19 „W Kościele chodzi o wolność w najgłębszym sensie tego słowa, o możność uczestnictwa 
w bycie Bożym” (J. Ratzinger, Opera omnia, t. 8/1, s. 408). Mówiąc o wolności warto przy-
toczyć inną wypowiedź tego autora: „Pozór przytłacza byt. Pozór staje się wszechwładnym 
kryterium. Człowiek żyje dla pozoru, dlatego też jego życie staje się życiem pozornym. 
Biblia słusznie widzi w tym szczyt zniewolenia i braku wolności” (tamże, s. 406).

20 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej 
Jezusa Chrystusa i Kościoła, Rzym 2000, nr 5-8.

21 Tamże, nr 16-17.
22 Tamże, nr 17.
23 J. Ratzinger, Opera omnia, t. 8/1 s. 141, 484-485.



61ks. Krzysztof Kaucha, Istota Kościoła i kolegialności

biurokracją [...]”24 oraz „Yves Congar wskazał na to, że katolicyzm jest dzisiaj 
pojmowany przede wszystkim jako jedność wokół hierarchii, a zwłaszcza wokół 
Papieża, gdy tymczasem dawniej oznaczał on również jedność między Kościo-
łami, wzajemną jedność wspólnot”25. Ratzinger, jak wielu innych teologów 
zwłaszcza doby soborowej i posoborowej, krytykował tzw. instytucjonalną 
koncepcję Kościoła. W Polsce czynił to m.in. ks. M. Rusecki. Uważał on, że 
Kościoła jako tylko instytucji nie ma. Wprawdzie posiada on wymiar instytu-
cjonalny, który jest ważny, lecz jest on podporządkowany komunijności Eklezji. 
Pisał też o niepokojącym zjawisku auto-ekskomunikowania się z Kościoła. 
Polega ono na tym, że wierni świeccy utożsamiając Kościół z duchowieństwem 
praktycznie umieszczają siebie poza Eklezją. Ratzinger, analizując zagadnienie 
chrześcijańskiego braterstwa26, zwracał też uwagę na zawężanie w przeszłości 
pojęć „brat” i „braterstwo” tylko do przedstawicieli kleru i towarzyszące temu 
ich myślenie, że są oni „właściwymi przedstawicielami życia kościelnego”27. 
Można powiedzieć, że jest to inny rodzaj auto-ekskomunikowania się z Eklezji 
niż ten, o którym pisał ks. Rusecki. 

Na zakończenie tego punktu rozważań, stanowiącego introdukcję do na-
stępnego, należy stwierdzić, że istnieje uprzednia wobec Kościoła rzeczywistość 
będąca jego fundamentem i wyznaczająca jego istotę. Jest nią zainicjowanie 
nowego istnienia w Synu Bożym i jest to dar Boga. Nowe istnienie może 
otworzyć tylko Bóg. Zaczyna ono przemieniać człowieka i świat tylko wtedy, 
gdy człowiek przyjmie je jako dar28. Jest ono podłożem całego Kościoła, a co 
za tym idzie, także wszystkich jego istotnych właściwości i urzeczywistnień, do 
których należy również kolegialność. 

Istota kolegialności
Eklezjologia II Soboru Watykańskiego charakteryzuje się m.in. wyekspo-

nowaniem zagadnienia kolegialności w jego dwóch, ściśle zespolonych ze 
sobą znaczeniach: jako istotna cecha (charakter, natura) całego Kościoła 
oraz jako istotna cecha Kolegium Biskupów będącego sukcesorem Kolegium 

24 Tamże, s. 448.
25 J. Ratzinger, Opera omnia, t. 1, s. 598.
26 Tamże, s. 568-603.
27 Tamże, s. 584.
28 „Na pierwszym planie nie stoi zgrupowanie ludzi, czyli Kościół, tylko dar Boży, który 

człowieka zwraca ku nowemu istnieniu, jakiego sam sobie dać nie może, ku wspólnocie, 
którą może przyjąć tylko jako dar” (J. Ratzinger, Opera omnia, t. 4, s. 265).
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Apostołów29. Pomijanie pierwszego znaczenia kolegialności i utożsamianie jej 
tylko z kolegialnością Kolegium Biskupów jest błędem. Nie jest istotne, od 
którego znaczenia kolegialności rozpoczyna się jej charakterystykę, lecz to, by 
uwzględnić obydwa, a także ich uzasadnienie oraz ścisłe zespolenie. W tym 
punkcie artykułu najpierw zostanie omówiona się kolegialność całego Kościoła.

Kolegialność całego Kościoła 
Wydaje się oczywiste, że skoro Kościół jest Ciałem Pana, to wszyscy jego 

członkowie tworzą jedno Ciało i wszyscy są zespoleni z Jego Głową, Jezusem 
Chrystusem. Sakrament Chrztu i wymagana do jego udzielenia wiara czyni 
człowieka członkiem Ciała równym w tej godności wszystkim innym człon-
kom30. „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23, 8). 
Słuchający słów Boga i wypełniający je są dla Jezusa „bratem, siostrą i matką” 
(Mt 12, 50), są Jego najbliższą rodziną. Wszyscy w Kościele są obdarowani „po 
równo” tym samym zaproszeniem do wiary, darem Objawienia Bożego, tym 
samym powołaniem do komunii z Bogiem i tym samym celem – służeniem 
Królestwu Bożemu i zaprowadzaniem go w świecie w imię Pana i wraz z Nim. 
Członkostwo w Kościele nie daje nikomu żadnego powodu do „chlubienia się” 
czy wywyższania ponad kimkolwiek, zarówno będącym w Kościele, jak i niebę-
dącym w nim. To jest integralna część chrześcijańskiej wiary. Akcentuje ona 
także, że wszyscy ludzie są równi sobie w człowieczeństwie, czyli przynależności 
do rodzaju ludzkiego, ludzkości, jednej ludzkiej rodziny. Personalistyczna norma 
moralna, charakteryzująca etykę chrześcijańską, nakazuje szacunek i miłość do 
każdego człowieka, bez względu na jakiekolwiek różnice. Jeśli można mówić, 
na podstawie Ewangelii Jezusa, o jakimkolwiek wyróżnianiu się w Kościele, 
to tylko poprzez służbę („Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim 
ze wszystkich i sługą wszystkich!” – Łk 9, 35b). Ten jednak, kto służy, nigdy 
nie myśli o wywyższaniu się. 

Ksiądz M. Rusecki, analizując eklezjalną kolegialność z perspektywy eklezjo-
logii fundamentalnej, traktuje ją jako jeden ze znaków wiarygodności Kościoła. 
W jednym znaku, a mianowicie „Kolegium Apostolskiego i kolegialności 

29 J. Ratzinger. Opera omnia, t. 7/2: O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie – 
Przekaz – Interpretacja, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. E. Grzesiuk, Lublin 2016. 

30 „Oczywiście ci, którzy sprawują władzę nauczycielską, mianowicie papież i biskupi, są 
przede wszystkim ochrzczonymi członkami Ludu Bożego, z czego wynika ich uczestnictwo 
w sensus fidelium” (Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Sensus fidei” w życiu Kościoła, 
Kraków 2015, nr 76, s. 78; szerzej na temat związku sensus fidei z Urzędem Nauczycielskim 
Kościoła zob. tamże, nr 74-80).
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Kościoła”, ujmuje oba wspomniane już znaczenia kolegialności i spaja je31. 
W swym nowatorskim katalogu32 znaków wiarygodności Kościoła umieszcza go 
na drugim miejsce, tuż po znaku Piotra. Pisze o kolegialności całego Kościoła, 
która osadzona jest na równości wszystkich członków Ludu Bożego, choć pełnią 
oni różne funkcje w Ciele Pana. Zwraca uwagę na to, że wprawdzie trzy pod-
stawowe posługi w Kościele – nauczania, uświęcania i pasterzowania – zostały 
powierzone przede wszystkim Apostołom i ich następcom, to powinny być 
one wykonywane z udziałem wiernych świeckich. Dotyczy to nie tylko dwóch 
pierwszych posług, lecz także trzeciej33. Na kanwie tego teolog ten wielokrotnie 
pisał o tzw. kolegialności „w dół”, czyli współpracy, współodpowiedzialności 
oraz współdziałaniu hierarchii i wiernych świeckich na wszystkich szczeblach 
struktur kościelnych. Czynił z tego postulat pod adresem Kościoła w Polsce, 
w którym – jego zdaniem – kolegialności „w dół” brakuje, wskutek czego 
można obserwować zjawisko auto-ekskomunikowania się niektórych wiernych 
świeckich (i też duchownych) z Kościoła.

Ksiądz Z. Krzyszowski pisząc o kolegialności w Kościele34 sięga daleko 
w jego dzieje. Według niego jako pierwszy użył tego terminu św. Ignacy 
Antiocheński w Liście do Magnezjan (7, 1) w odniesieniu do prezbiterium 
nazywanego przez Ignacego duchowym klejnotem Kościoła zgadzającym się 
ze swoim biskupem35. Ksiądz Z. Krzyszowski przywołuje też następujące słowa 
św. Cypriana: „od progu mojego Episkopatu przyjąłem zasadę nie decydować 
o niczym sam, bez waszej – kapłanów i diakonów – rady oraz bez poparcia 
mojego ludu” (Epistula 14, 4); „szczególne przypadki winienem poznać i prze-
studiować starannie sposób ich rozwiązania nie tylko z moimi kolegami, ale 
także z całym ludem” (Epistula 34, 4, 1)36. 

Istotą kolegialności w całym Kościele jest on sam jako dzieło Jezusa Chry-
stusa i Jego Ciało obejmujące wszystkie członki. Można powiedzieć, że jest ona 
czymś więcej niż znak wiarygodności Eklezji. Jest jedną z jej istotnych cech 
i właściwości jej natury, bytu, powiązaną z jednością, świętością, powszechno-
ścią, apostolskością i definitywnością Kościoła, a także przykazaniem miłości 
31 M. Rusecki, K. Kaucha, A. Pietrzak, Znaki wiarygodności Kościoła, [w:] Leksykon Teologii 

Fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin – Kraków 2002, s. 1382-1383.
32 Tamże, s. 1381-1393.
33 „W ramach pasterskiej funkcji w Kościele winna dokonywać się daleko idąca współpraca 

duchownych ze świeckimi, i to na wszystkich szczeblach życia religijno-moralnego; dzięki 
temu może się realizować idea kolegializmu i wspólnoty już na terenie parafii” (tamże, 
s. 1383).

34 Z. Krzyszowski, Kolegializm, [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 629-634.
35 Tamże, s. 630.
36 Tamże, s. 633.
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jako wyróżnikiem chrześcijaństwa. Kościół, jak często przypominał J. Ratzinger, 
to nowa ludzkość zwołana przez „nowego Adama”. Idąc za tymi słowami można 
powiedzieć, że Eklezja to nie tylko społeczność uczniów Jezusa Chrystusa, lecz 
kolegium jego uczniów, którzy są współodpowiedzialni za życie Ewangelią, sie-
bie nawzajem, wszystkich bliźnich i cały świat. Kolegialność w Kościele oznacza, 
że nie ma w nim żadnych podziałów: ani kastowych, ani politycznych, ani ze 
względu na zamożność czy wiedzę. Podziały zostały zniesione przez zbawcze 
i kościołotwórcze dzieło Jezusa Chrystusa, który pojednał nas z Ojcem i zarazem 
nas ze sobą. Święty Paweł Apostoł pisząc o zniesieniu w Kościele jakichkolwiek 
różnic między ludźmi („Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika 
ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” – Ga 3, 28), wskazał tym samym 
na podłoże i istotę kolegialności całego Kościoła. 

Kolegialność Kolegium Biskupów 
Eklezjologia katolicka dużą wagę przywiązuje do tzw. struktury Kościoła, 

zwłaszcza prymatu i Episkopatu. Katolicka eklezjologia fundamentalna do dziś 
ujmuje trwanie prymatu i Episkopatu jako jeden z zasadniczych argumentów 
za wiarygodnością i prawdziwością Kościoła katolickiego37. O ile do Vaticanum 
II ta eklezjologia uwypuklała genezę i uzasadnienie (biblijne, historyczne, 
w Tradycji i nauczaniu Kościoła) sukcesji prymatu i Episkopatu, o tyle od 
ostatniego soboru zaczęła reflektować także nad teologicznym znaczeniem 
tych podstawowych struktur Eklezji. Kanonistów, co oczywiste, interesują 
przede wszystkim prawne regulacje funkcjonowania tych urzędów, teologów 
natomiast geneza, istota, cel i zadania oraz właściwy kształt ich sprawowania 
w Kościele i dla jego dobra. 

W eklezjologii katolickiej kolegialność (lub kolegializm) jest najczęściej 
wiązana właśnie z Kolegium Biskupów. Jest definiowana jako wewnętrzna 
struktura, charakter i natura Episkopatu ściśle związanego z prymatem Biskupa 
Rzymu oraz podstawowy sposób funkcjonowania tego Kolegium, które jest 
podmiotem najwyższej i pełnej władzy w całym Kościele (KK 22; KPK 330, 
KKK 880)38. Kolegium Biskupów to następca (sukcesor) Dwunastu, czyli Ko-
legium Apostołów z Piotrem na czele. Kolegialność oznacza, że, jak Dwunastu, 
tak Kolegium Biskupów stanowi jedność i ją zachowuje w działaniu. Chodzi 
o współdziałanie, współodpowiedzialność i jedność biskupów z Papieżem (cum 

37 S. Nagy, Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej, Wrocław 1982; M. Żmu-
dziński, Teologia prymatu w myśli eklezjologiczno-ekumenicznej kardynała Stanisława 
Nagyego, „Roczniki Teologiczne” 2018, 65, z. 9, s. 91-106. 

38 Z. Krzyszowski, Kolegializm, [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 630.
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Petro et sub Petro) oraz między sobą, a także ich wspólną troskę o wszystkie 
Kościoły lokalne. Istnieje collegialitas effectiva, czyli współpraca i wspólne 
działanie Kolegium przy pomocy konkretnych narzędzi, oraz collegialitas affec-
tiva oznaczająca braterstwo, poczucie wspólnoty, łączności, jedności, miłości 
i pokoju spajające Kolegium. 

Biblijną podstawą kolegialności biskupów są teksty opisujące genezę, misję 
i działalność Dwunastu z Piotrem na czele. Znajdują się one we wszystkich księ-
gach Nowego Testamentu. Dwunastu kolegialnie kierowało życiem młodego 
Kościoła podejmując ważne decyzje doktrynalno-liturgiczne i organizacyjne 
(wybór Macieja, powołanie diakonów, zwołanie tzw. Soboru Jerozolimskiego) 
oraz w zakresie dóbr materialnych39. Ksiądz Z. Krzyszowski opisał dziejowy 
rozwój idei kolegialności biskupiej40. Jako pierwszy terminu collegium użył 
prawdopodobnie św. Cyprian, który tak właśnie nazwał wspólnotę biskupów 
dodając jednocześnie, że ich jedność odzwierciedla jedność całego Kościoła 
(Epistula LXVI 8, 3)41. Są to słowa, które trafnie wskazują na istotę kolegial-
ności biskupiej w Kościele.

Sposobami realizacji kolegialności biskupiej są: sobory powszechne, Synody 
Biskupów, Konsystorze Kardynałów (zwyczajne, nadzwyczajne), Konferencje 
Episkopatów (kontynentalnych, regionalnych, krajowych), działalność Kurii 
Rzymskiej, wizyty ad limina (co 5 lat) i pielgrzymki papieskie42. 

Kolegialność Kolegium Biskupów wynika zarówno z jedności i kolegialno-
ści całego Kościoła, jak i ustanowienia Dwunastu przez Jezusa w czasie Jego 
ziemskiego życia. Kolegium Biskupów jest sukcesorem i aktualizacją misji 
Dwunastu w Kościele i dla świata. W rozumieniu katolickim jest zarówno 
cechą wyróżniającą Eklezję (trwałym elementem eklezjalności z ustanowienia 
Bożego), jak i znakiem jej prawdziwości (autentyczności) oraz wiarygodności. 

Zakończenie 
Niniejszy artykuł osadzony został na założeniu, że adekwatna charaktery-

styka kolegialności Kolegium Biskupów może zostać dokonana tylko wtedy, 
gdy powiąże się ją z kolegialnością całego Kościoła i wskaże istotę – najgłębsze 
podłoże, przyczynę, cel i sens. Tą istotą jest Kościół, a jego istotą z kolei – 
nowa egzystencja w Jezusie Chrystusie jako Głowie Ciała (Kościoła) i całej 
ludzkości. Metoda „istotowa”, którą można też nazwać hermeneutyczną, 

39 Tamże, s. 629-630. 
40 Tamże, s. 630-633.
41 Tamże, s. 630.
42 Tamże, s. 630-633.
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stosowana w niniejszych rozważaniach, została zaczerpnięta – wraz z wieloma 
treściami – z twórczości Josepha Ratzingera. Ten sposób myślenia jest bardzo 
potrzebny w dzisiejszych czasach, gdy w chaosie informacji, atmosferze pędu 
cywilizacji oraz płynności świata trudno ludziom o znalezienie niezmiennych 
punktów odniesienia i istoty egzystencji. Z tego powodu w artykule celowo 
wyeksponowany został Kościół jako trwały „punkt odniesienia” i tradent isto-
ty ludzkiej egzystencji cieszący się przy tym przymiotami jedności, świętości, 
powszechności, apostolskości, definitywności i kolegialności. 

Pozostaje jeszcze zagadnienie praktycznej realizacji czy funkcjonowania 
tych przymiotów Eklezji, zarówno Kościoła powszechnego, jak i lokalnych. 
Współczesna eklezjologia katolicka (w Polsce kard. S. Nagy, W. Hryniewicz, M. 
Rusecki, H. Seweryniak) widzi je jako jednocześnie dar i zadanie. Są one Bożym 
darem dla Kościoła, który to dar nigdy się nie wyczerpie i zawsze „działa”, gdy 
zostanie przyjęty ludzką wolnością. Z drugiej strony, być może nigdy nie uda 
się ich osiągnąć w stu procentach z powodu ludzkich słabości i ograniczeń. 
Z tego tytułu są dla Eklezji zadaniem. 

Słowa kluczowe: kolegialność, Kościół, istota kolegialności, istota Kościoła.
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PARADYGMAT KONCYLIARNOŚCI 
W Dz 15,1-29

THE CONCILIARITY PARADIGM IN ACTS 15.1-29

While writing the Acts of the Apostles, Lukas followed the ancient historiog-
raphers which often told stories on the basis of which some paradigms were 
created. Therefore, the paradigms of characters, history and Church community 
can be found in the Book. In this paper, the author focuses on the story of the 
Council of Jerusalem (Acts 15, 1-29). As a response to the crisis arising around 
the dispute over a necessity of circumcision, the meeting can be treated as a 
paradigm of a conciliar way of confronting the conflicts concerning faith and 
practice in the context of community.

Key words: Acts 15,1-29, Antioch crisis, Council of Jerusalem, collegiality.

W kompozycji Dziejów Apostolskich rozdział 15, opisujący zgromadzenie 
Kościoła w Jerozolimie zajmuje centralne miejsce, jako „historia jego księgi”1. 
Autor księgi nadaje temu wydarzeniu charakter epokowy: w tym miejscu zostaje 
powszechnie przyjęty zarówno uniwersalny charakter Kościoła, jak i zasadniczy 
stosunek do przepisów religijnych ówczesnego judaizmu. Z naszego punktu 
widzenia interesującym aspektem jest sposób, w jaki sytuacja konfliktowa jest 
rozwiązywana. Jakkolwiek stosowanie określenia „sobór” w odniesieniu do zgro-
madzenia opisanego w Dziejach Apostolskich jest pewnym anachronizmem2, to 
jednak zarówno w opisanej scenie jak i w ostatecznej odpowiedzi, jaka wysłana 
zostaje kościołowi antiocheńskiemu wyraźnie widać tworzenie się nowego stylu 
1 G. Schille, Die Apostelgeschichte, Leipzig 1989, s. 327.
2 Por. J. Gnilka, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2001, s. 129.
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mierzenia się z kontrowersjami. Polega on przede wszystkim na przedstawieniu 
różnych zdań na forum publicznym, a następnie na wypracowaniu osądu, który 
interpretowany jest nie tylko jako rezultat wspólnotowej próby poszukiwania 
kompromisu, ale także jako przejaw działania Ducha Świętego we wnętrzu 
Kościoła (Dz 15,28). Ten sposób podejścia do sytuacji konfliktowych można 
określić jako „protokoncyliaryzm”3.

Warto już na wstępie zauważyć, że opowiadanie zawarte w Dz 15,1-26 
odpowiada do pewnego stopnia relacji Pawła z Ga 2,1-10. Pomiędzy tymi re-
lacjami zachodzą jednak pewne istotne różnice. Przede wszystkim w Dziejach 
Apostolskich konflikt powstały w Antiochii jest przyczyną odbycia się opisywa-
nego zgromadzenia. Z kolei w relacji Pawłowej sytuacja konfliktowa powstaje 
już po osiągnięciu zgody, wskutek działań wysłanników Jakuba i dwulicowego 
zachowania Apostoła Piotra. Dodatkowo problem komplikuje kwestia daty 
powstania Listu do Galatów, wokół której do dziś toczą się dyskusje. Z tego 
powodu trudno ustalić rzeczywistą datę zgromadzenia określanego jako Sobór 
Jerozolimski. Zazwyczaj wskazuje się na lata 48-49 lub 51-52 po Chr4. Celem 
niniejszego artykułu nie jest próba odnalezienia satysfakcjonującego rozwią-
zania wspomnianej kwestii. Faktem jest, że Łukasz w swojej relacji zachowuje 
metodę właściwą historiografii hellenistyczno-rzymskiej. Z tej perspektywy 
kreuje on swoją narrację jako historię paradygmatyczną5, w której w okre-
ślonych scenach opisywana jest rzeczywistość rozwoju Kościoła w pierwszym 
okresie jego istnienia.

Istota konfliktu
Bezpośrednią przyczyną zgromadzenia w Jerozolimie, według narracji Dzie-

jów Apostolskich, była sytuacja określana jako konflikt antiocheński. Spo-
wodowali ją przybysze z Judei, których nauczanie stało się przyczyną podziału 
w gminie chrześcijańskiej odnośnie do konieczności poddania się obrzędowi 
obrzezania. Ci przybysze, określani jako „jacyś” (tines) uznawali przestrzeganie 

3 Tak określa to zgromadzenie C.K. Robertson, Proto-Conciliarism in Acts 15, “Sewanee 
Theological Review” 2018, 61/2, s. 417-423.

4 Spośród polskich autorów tę pierwszą datę przyjmują np. W. Chrostowski, Między Syna-
gogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła, Kraków 2015, s. 135-162; F. Mickiewicz, Działalność 
misjonarska św. Piotra poza Palestyną w świetle literatury nowotestamentowej, „Collectanea 
Theologica” 2019, 89/3, s. 89. Na datę późniejszą wskazuje np. W. Rakocy, Paweł Apostoł. 
Chronologia życia i pism, Częstochowa 2008, s. 164-166.

5 Zob. A. J. Najda, Historia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, Warszawa 2011, s. 175-
177. Autor wskazuje także na różnice, jakie istnieją pomiędzy historiografią klasyczną 
a Łukaszową. Najistotniejszą z nich jest fakt, iż Łukasz pisze swoje dzieło z perspektywy 
teologicznej, jako „związek spowodowanych i kierowanych przez Boga wydarzeń”.



71ks. Marek Kowalczuk, Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29

Prawa Mojżeszowego jako niezbędne do tego, by móc osiągnąć Zbawienie. 
Ostrość konfliktu sprawia, że do Jerozolimy zostają wysłani Barnaba i Paweł, 
wraz z kilkoma towarzyszami, aby przedstawić tę kwestię „Apostołom i star-
szym”. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że przedstawicielami Kościoła 
antiocheńskiego są reprezentanci tylko jednej strony istniejącego sporu. Już 
w czasie zgromadzenia w Jerozolimie oskarżenie ich przeciwników jest przedsta-
wione po raz kolejny. W tym przypadku doprecyzowane jest, że jego autorami 
są ci spośród jerozolimskich chrześcijan, którzy – podobnie jak Paweł – przed 
nawróceniem należeli do stronnictwa faryzeuszy.

Inaczej przedstawiona jest chronologia sporu w Liście do Galatów. Paweł 
stwierdza, że powodem jego przybycia do Jerozolimy było specjalne objawie-
nie, przy czym tekst nie precyzuje, czego miałoby ono dotyczyć. Jako swoich 
towarzyszy wymienia Barnabę i pochodzącego z pogaństwa Tytusa. Konflikt 
rozpoczyna się dopiero na miejscu, za sprawą „fałszywych braci” (hoi pseuda-
delfoi), którzy, bezprawnie dostawszy się na spotkanie, domagali się przyjęcia 
znaku obrzezania. Rezultatem tej sytuacji było bardziej prywatne spotkanie 
z tymi, „którzy cieszą się poważaniem” (oi dokūntoi einai ti), w trakcie którego 
Paweł przedstawił im tę naukę, którą głosił dotychczas. Spośród tego grona 
na czoło wysuwają się postaci Apostołów Jakuba, Piotra i Jana. To spotkanie 
zakończyło się akceptacją nauki Pawła. Właściwy konflikt w Antiochii powstaje 
dopiero później, kiedy do miasta przybywają Piotr i niektórzy z otoczenia Jaku-
ba. Pierwszy z nich początkowo uczestniczy w posiłkach razem z nawróconymi 
z pogaństwa, później jednak – spotykając się z krytyką judeochrześcijan (tekst 
Ga 2,12 określa ich jako „ci z obrzezania”) – odsuwa się od nich. Widzimy za-
tem, iż w tym przypadku konflikt dotyczy raczej praktyki dietetycznej, związanej 
z zachowywania przepisów koszerności. Jak jeszcze zauważymy, koresponduje 
to z orzeczeniami Soboru Jerozolimskiego, które w dużej części dotyczą tej 
właśnie materii. Ostatecznym rozwiązaniem konfliktu w narracji Pawła jest 
dopiero publiczne zwrócenie uwagi Piotrowi na jego nieszczere zachowanie.

Jakkolwiek różnice w obydwu opowiadaniach są istotne, to nie można ukryć 
faktu, że podstawowym źródłem sytuacji konfliktowej jest pytanie o znaczenie 
Prawa Mojżeszowego dla chrześcijan. W Dz przygotowanie do rozwiązania tej 
kontrowersji zajmuje sporo miejsca. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę 
na wydarzenia związane z wizytą Piotra w domu Korneliusza (Dz 10). Także 
ta sytuacja powoduje niezadowolenie przedstawicieli judeochrześcijan (tekst 
Dz 12 określa ich znowu jako „tych z obrzezania”), przed który Piotr składa 
obszerne wyjaśnienia, broniąc swojego postępowania. Kolejną sytuacją konflik-
tową staje się wizyta Pawła i Barnaby w Antiochii Pizydyjskiej, w trakcie której 
dochodzi do otwartego konfliktu pomiędzy Apostołami a przedstawicielami 
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gminy żydowskiej. Jej rezultatem jest decyzja o zwróceniu się z głoszeniem 
Ewangelii do pogan. 

Powstaje więc wrażenie, że istotą problemu były konflikty o charakterze 
etnicznym. Taką tezę potwierdzają również inne fragmenty Dz. Już kilka mie-
sięcy po wydarzeniach Pięćdziesiątnicy rodzi się podział odnośnie do rozda-
wania jałmużny (Dz 6,1-7). Linia jego podziału przebiega według granic raczej 
językowych niż religijnych, gdyż użyte w tekście określenie „helleniści” (hoi 
hellēnistoi) odnosi się do tych Żydów, którzy posługiwali się językiem greckim 
i uczęszczali do synagog, w których liturgia odbywała się właśnie w tym języku6. 
Również mowa Szczepana wydaje się dotykać tej linii podziału, zwłaszcza w tej 
części, która zawiera krytykę Świątyni. Rozdźwięk ten staje się coraz bardziej 
widoczny wraz z dynamicznym rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa wśród 
ludzi niebędących etnicznymi Żydami. Jako przykład może nam posłużyć 
misja diakona Filipa oraz Piotra i Jana w Samarii (Dz 8,4-24), nawrócenie 
dworzanina etiopskiego (Dz 8,25-40) czy wspomniana powyżej wizyta Piotra 
w domu Korneliusza7. Warto przy tym zaznaczyć, że znakiem włączenia do 
nowej społeczności stawało się za każdym razem przyjęcie przez dana osobę 
chrztu, nie zaś poddanie się wymogom Prawa.

Sam fakt obrzezania odgrywał istotną role w życiu religijnym Narodu Wy-
branego: był znakiem przymierza, oczyszczenia i włączenia do Ludu Bożego. 
W czasach machabejskich wielu Żydów gotowych było narazić swoje życie po 
to, aby zachować ten znak posłuszeństwa wobec postanowień Boga (1 Mch 
1,60-61). Nie wszyscy jednak podzielali tak radykalne poglądy odnośnie do 
kwestii obrzezania. Filon z Aleksandrii przyznaje, że wielu jego pobratymców 
nie poddaje się temu obrzędowi, a mimo wszystko nie spotykają się oni z po-
tępieniem z jego strony. Zna on także praktykę epispazmu, za pomocą której 
można było pozbyć się zewnętrznych skutków obrzezania8. Podobne opinie 
można znaleźć także u Józefa Flawiusza, w przytoczonej przezeń historii Izaste-
sa, który – jakkolwiek dokonał konwersji na judaizm – to jednak nie poddał 
się wspomnianemu obrzędowi ze względu na obawę przed poddanymi9. O ile 
więc w samej Judei przyjęcie znaku obrzezania uważane było za warunek sine 
qua non bycia Żydem, o tyle opinia te nie była powszechnie przyjmowana przez 

6 Zob. F. F. Bruce, The Book of Acts (New International Commentary on the New Testament), 
Grand Rapids 1988, s. 214.

7 Por. C. Bennema, The Ethnic Conflict in Early Christianity. An Appraisal of Bauckham’s 
Proposal on the Antioch Crisis and the Jerusalem Council, „Journal of the Evangelical 
Theological Society” 2013, 56/4, s. 754-756.

8 Zob. M. Rosik, Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu, Wrocław 2016, s. 164-165.
9 Zob. Józef Flawiusz, Antiquitates judaicae, 20,41.
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Żydów z Diaspory10. W pewnych kręgach zatem tego rodzaju praktyka mogła 
być postrzegana jako jeden ze zwyczajów o charakterze etnicznym, nie zaś jako 
bezwzględnie wymagana praktyka religijna. Żądanie przyjęcia obrzezania przez 
chrześcijan pochodzących z pogaństwa wydawało się być nieuprawnioną próbą 
narzucenia własnych zwyczajów jako obowiązujących wszystkich.

Jakkolwiek główna oś konfliktu przebiegała według podziałów etnicznych 
to jednak nie można zgodzić się z tezą, że podział dotyczył jedynie tej kwestii. 
Kwestią o znaczeniu fundamentalnym była tu raczej samoświadomość rodzą-
cego się Kościoła, który pojmował swoją misję jako uniwersalistyczną. W tym 
aspekcie istotne było ustalenie, w jakim stopniu chrześcijan obowiązują regu-
lacje Prawa Mojżeszowego. W praktyce głoszenia Ewangelii niebagatelną rolę 
odgrywa odwołanie do pism Starego Testamentu, które miały znaleźć wypeł-
nienie w osobie Jezusa Chrystusa. W tym aspekcie Kościół jawił się raczej jako 
spadkobierca tradycji judaizmu niż jako twór zupełnie nowy. Również udział 
Apostołów w kulcie świątynnym zdaje się wpisywać w ten sposób interpretacji 
rodzącego się chrześcijaństwa. Z drugiej strony, wspomniana misja ewangeliza-
cyjna skierowana do pogan wskazuje, że od początku chrześcijanie pojmowali, 
iż przesłanie Chrystusa nie jest ograniczone jedynie do Żydów, lecz obejmuje 
całą ludzkość. W tym kontekście rozwój Kościoła i jego rozprzestrzenianie się 
wśród nie-Żydów stał się okazją do zyskania przez Kościół większej świadomości 
tego, czego dokonał Jezus Chrystus, a także konsekwencji, jakie to wnosi do 
teologii, praktyki religijnej czy życia społecznego11.

Przebieg Soboru Jerozolimskiego
Według relacji z Ga 2,1-10 przybycie Pawła do Jerozolimy miało charakter 

wizyty prywatnej, podjętej „na skutek otrzymanego objawienia” (kata apo-
kalypsin). Do konfrontacji z przeciwnikami dochodzi na forum publicznym, 
jednak charakter zgromadzenia nie wydaje się być bardzo sformalizowany, 
jako że wspomniani powyżej „fałszywi bracia” byli w stanie „wedrzeć się” na 
nie. Użyty w tym przypadku czasownik pareiserchomai sugeruje wejście ze złymi 
intencjami, albo wejście na sposób nieuprawniony.

W opowiadaniu z Dz 15 sytuacja przedstawia się w sposób bardziej sfor-
malizowany. Przede wszystkim Paweł, Barnaba i ich towarzysze są oficjalnymi 
wysłannikami wspólnoty antiocheńskiej. W tekście co prawda czasownik 
„wyznaczyli” (etaksan) nie posiada podmiotu, jednak kontekst pozwala nam 
domyślać się, iż tymi, którzy wysyłają tę grupę są odpowiedzialni za tę gminę. 

10 Zob. J. Ciecieląg, Kogo uważano za Żyda w starożytności?, „Studia Judaica” 2005, 8, s. 42.
11 Zob. M. Rosik, Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu, Wrocław 2016, s. 22-23.
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Znaczyłoby to, że w samej Antiochii opinia przedstawiona przez Pawła miała 
przewagę12. Możliwe jest także, że wysłannicy reprezentują jedynie tę część 
swojej wspólnoty, która pochodzi z pogaństwa. Za taką opinią przemawia fakt, 
iż jedynie ta grupa jest adresatem ostatecznej odpowiedzi udzielonej przez 
„sobór”. Niezależnie od tego wydaje się, że od odpowiedzialnych wspólnoty 
jerozolimskiej oczekuje się rozstrzygnięcia, które będzie wiążące dla wszystkich 
chrześcijan. Może to oznaczać, że gmina ta sprawowała swego rodzaju funkcję 
patrona w stosunku do młodszych kościołów. Bardziej prawdopodobne jest 
jednak, że szczególny autorytet tej wspólnoty wynikał z obecności Apostołów. 
W odróżnieniu bowiem od praktyki Pawła, Łukasz konsekwentnie rezerwuje 
ten tytuł jedynie dla członków Kolegium Dwunastu. Jednocześnie postaci 
poszczególnych Apostołów, zwłaszcza Piotra, przedstawiane są jako paradyg-
maty prawdziwych świadków Chrystusa, których szczególnym zadaniem jest 
zarówno zebranie Nowego Izraela jak i troska o historiozbawczą ciągłość od 
Jezusa do Kościoła13.

Czas podróży wysłannicy wykorzystują jako okazję do nawiedzenia wspól-
not w Fenicji i Samarii (Dz 15,3). Mowa jest tutaj o kościołach powstałych 
na skutek misji „hellenistycznych”, rozpoczętych po śmierci Szczepana14. Nie 
ma tu więc miejsca na kontrowersje, które pojawią się w Jerozolimie. Z tego 
samego powodu trudno przypuszczać, iż była to swego rodzaju akcja agitacyjna, 
mająca na celu uzyskanie poparcia. Jak zauważymy w dalszej części, decyzje 
„soboru” nie były uzależnione od jakiegokolwiek plebiscytu. Należy zgodzić się 
raczej z tezą, że wzmianka ta jest „Łukaszowym przygotowaniem terytoriów, do 
których skierowane zostanie przyszłe przesłanie soboru”15.

Po przybyciu do Jerozolimy wysłannicy zostają przyjęci przez „Kościół, 
Apostołów i starszych” (Dz 15,4). Tutaj również rozpoczynają od opowiadania 
o „wielkich rzeczach, jakich Bóg przez nich dokonał”. Ich świadectwo zostaje 
jednak przerwane przez interwencję przedstawicieli nawróconych faryzeuszów, 
którzy powtarzają żądanie przedłożone wcześniej w Antiochii – wszyscy nawró-
ceni poganie powinni przyjąć znak obrzezania i zobowiązać się do przestrzegania 
Prawa Mojżeszowego. Dopiero to wydarzenie staje się powodem do zwołania 
posiedzenia, na którym cała sprawa ma być wyjaśniona. Warto przy tej okazji 
nadmienić, że następuje w tym miejscu pełniejsza identyfikacja przeciwników 
Pawła: o ile w Antiochii określani są oni jako „niektórzy” (tines), o tyle w tym 

12 Zob. F. F. Bruce, The Book of Acts, s. 476.
13 Zob. A. J. Najda, Historia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, s. 239-240.
14 Zob. J. D. G. Dunn, The Acts of the Apostles, Grand Rapids 1996, s. 314.
15 T. Tułodziecki, Sobór Jerozolimski jako następstwo sporu apostolskiego w Antiochii (Dz 15,1-

35), „Biblica et Patristica Thoruniensia” 2008, 1, s. 148.
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miejscu dopowiedziane jest, że traktuje się o nawróconych faryzeuszach. 
Przedstawiciele tego odłamu judaizmu mieli większą łatwość w przyjęciu 
orędzia chrześcijańskiego, jako że uznawali wiarę w Zmartwychwstanie, co 
Paweł skrzętnie wykorzysta w swoim procesie przed Sanhedrynem (Dz 23, 
1-11). W tym jednak miejscu okazuje się, że w odróżnieniu od niego w głębi 
serca pozostali formalistami, przywiązanymi do zachowywania litery Prawa16.

Właściwe obrady w opisie Łukasza składają się z kilku etapów. Pierwszym 
z nich jest „dłuższe roztrząsanie” (pollēs de dzētēseōs). Możemy domniemywać, 
iż był to czas, w którym każdy z uczestników spotkania mógł zabrać głos, aby 
przedstawić swoją opinię. Ten moment kończy się, gdy głos zabiera Piotr. Jego 
wypowiedź dzieli się wyraźnie na dwie części: w pierwszej (Dz 15, 7-9) odwołuje 
się do doświadczenia, w którym rozpoznaje działanie samego Boga, w drugiej 
zaś (Dz 15, 10-11) przedstawia konsekwencje, które z tego wynikają17. Należy 
przy tym zauważyć, że uznawanie Prawa za niemożliwe do wypełnienia nie wy-
nika z teologii judaistycznej czy Pawłowej, lecz jest przekonaniem chrześcijan 
z czasów Łukasza18. Z kolei określenie doktrynalne „zbawienie przez łaskę” 
odnajdujemy w różnych wariantach w listach Pawła. Mamy tu bowiem do 
czynienia z zabiegiem literackim, poprzez który Łukasz wpisuje się w sposób 
narracji historii rozpowszechniony w świecie hellenistyczno-rzymskim. W tym 
sensie wypowiedzi poszczególnych osób nie są odtworzeniem ich rzeczywistych 
przemówień, lecz są środkiem literackim mającym na celu przedstawienie swego 
rodzaju summarium teologii całej księgi19.

Kolejny etap to wysłuchanie sprawozdania z działalności misyjnej Barna-
by i Pawła, które odbywa się już bez zakłóceń. Jakkolwiek ich opowiadanie 
o „cudach i znakach”, których byli świadkami niewątpliwe wywarło wpływ na 
uczestników obrad, to jednak służą one jedynie za dodatkową egzemplifikację 
tego, o czym mówił wcześniej Piotr. Być może dlatego ich przemowa nie jest 
przytoczona nawet w skrócie. Dodatkowym motywem dla takiego przedstawie-
nia sprawy jest niewątpliwie fakt, że uczestniczą w odbywającym się spotka-
niu w charakterze świadków raczej, niż pełnoprawnych uczestników. W tym 
zgromadzeniu ich autorytet nie jest porównywalny z autorytetem Apostołów, 
których mowy są przedstawiane20.

16 Por. F. F. Bruce, The Book of Acts, s. 479.
17 Zob. T. Tułodziecki, Sobór Jerozolimski jako następstwo sporu apostolskiego w Antiochii, 

s. 149.
18 Por. H. van der Sandt, An Explanation of Acts 15,6.21 in the Light of Deuteronomy 4,29-35 

(LXX), „Journal for the Study of the New Testament”  1992, 46, s. 73.
19 Zob. A. J. Najda, Historia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, s. 145.
20 Por. F. F. Bruce, The Book of Acts..., s. 485.
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Po tym wystąpieniu głos zabiera Jakub, brat Pański. Warto już na wstępie 
zaznaczyć, że w opowiadaniu Łukaszowym odgrywa on rolę paradygmatycz-
ną na kilku płaszczyznach. Jest więc w pierwszym rzędzie wzorem człowieka 
stojącego na czele gminy i biorącym za nią odpowiedzialność. Z jednej strony, 
jego zdanie ma charakter obowiązujący, z drugiej, jednak przedstawiony jest 
jako ten, który uważnie słucha wszystkich racji i jako pierwszy szuka rozwiązań 
kompromisowych. Ponadto jest paradygmatem rozumienia i interpretowania 
Pisma Świętego. Taki sposób przedstawienia tej postaci możemy zaobserwo-
wać w opowiadaniu o Soborze Jerozolimskim21. Jego wystąpienie rozpoczyna 
się od krótkiego podsumowania wypowiedzi Piotra, o którym mówi używając 
jego hebrajskiego imienia. To otwierające zdanie naznaczone jest pewnym pa-
radoksem, który nie do końca jest zauważalny w tłumaczeniu na język polski. 
W tradycji Starego Testamentu istnieje bowiem dość ostro zaznaczona opozycja 
pomiędzy Ludem (hbr. ʿ ām) i narodami (hbr. gôjim). W tej wypowiedzi Lud jest 
wybierany spośród pogan. Właśnie na uzasadnienie tej paradoksalnej tezy został 
przywołany cytat z Am 9,11-12. Pewną wątpliwość stanowi fakt, iż cytat ten 
przytoczony jest za Septuagintą, aczkolwiek możliwe jest, że mamy tu do czynie-
nia z odniesieniem do innego wariantu tekstualnego, niż ten znany z dzisiejszej 
Biblii Hebrajskiej22. Jakub stosuje w tym przypadku znany rabinom sposób 
argumentowania, który polega na przytoczeniu wcześniejszego proroctwa dla 
poparcia stawianej tezy. Cytowany tekst odczytywany był jako mesjanistyczny 
wśród Żydów współczesnych Apostołom. Z punktu widzenia chrześcijan czasy 
mesjańskie już nastały, zaś przyjęcie pogan jako uprawnionych członków Ludu 
Bożego jest jednym ze znaków realizowania się zapowiedzi prorockich23.

W następnej części swojej wypowiedzi Jakub przedstawia propozycję roz-
wiązania istniejącego konfliktu. Jakkolwiek nie ma tu wprost odniesienia do 
obrzezania to jednak zachęta, aby nie „niepokoić” (mē parenochlein) chrześcijan 
pochodzących z pogaństwa jest czytelną sugestią, że przyjęcie tego znaku nie 
jest konieczne do Zbawienia. Pojawiające się następnie tzw. klauzule Jakubowe 
wydają się nawiązywać do przepisów zawartych w Kpł 17,8-16 i 18,6-18, które 
mają odnosić się także do obcokrajowców zamieszkujących ziemie Izraela. 
Zachodnia tradycja tekstualna pomija zakaz spożywania tego, co uduszone, 

21 Zob. A. J. Najda, Historia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, s. 291.
22 Szerzej na temat pochodzenia tego cytatu możemy znaleźć w: M. Braun, James Use of 

Amos at the Jerusalem Council: Steps Toward a Possible Solution of the Textual and Theo-
logical Problems, „Journal of the Evangelical Theological Society” 1977, 20, s. 112-113. 
Por. T. Tułodziecki, Sobór Jerozolimski jako następstwo sporu apostolskiego w Antiochii, 
s. 152-153.

23 Por. F. F. Bruce, The Book of Acts, s. 489.
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dodaje zaś na końcu tzw. złotą regułę (Mt 7, 12)24, ograniczając w ten sposób 
liczbę klauzul do trzech. Zakazy obejmują w tym przypadku bałwochwalstwo, 
nierząd i krew (czyli zabójstwo), a więc pierwotną listę grzechów głównych 
znaną w Kościele. Tradycja ta jest zapewne późniejszą próbą odczytania w du-
chu etycznym wskazań mających charakter legalistyczny. Przemawia za tym 
następujące w w. 21 odwołanie do znajomości Prawa Mojżeszowego, które jest 
odczytywane w synagogach na całym świecie. W myśl interpretacji rabinicznej, 
rozpowszechnionej w czasach apostolskich, przymierze zawarte z Noem rozciąga 
się na wszystkich jego potomków, tj. całą ludzkość. Jakkolwiek tekst Rdz 9,4 
zawiera jedynie zakaz spożywania krwi, to jednak ta popularna interpretacja 
rozciągała na pogan wszystkie przykazania, które odnosiły się do nich w Torze25.

Propozycja rozwiązania zaprezentowana przez Jakuba jest zatem rzeczywiście 
kompromisowa. Przede wszystkim potwierdza za pomocą argumentu skryptu-
rystycznego, że etnochrześcijanie są pełnoprawnymi członkami nowego Ludu 
Bożego nie poprzez włączenie do „starego” Izraela, ale właśnie jako przedstawi-
ciele narodów pogańskich, co jest wypełnieniem obietnic mesjańskich Starego 
Testamentu. Z kolei „klauzule Jakubowe”, rozciągające na nich postanowienia 
Prawa odnoszące się do cudzoziemców, kreują sytuację, w jakiej obie grupy 
mogą utrzymywać wzajemną jedność, zwłaszcza wspólnotę stołu26.

To rozwiązanie wydaje się kończyć dyskusję. W dalszej części opowiadania 
zostają podjęte decyzje o wysłaniu do Antiochii oficjalnych delegatów gminy 
jerozolimskiej wraz z listem zawierającym postanowienia końcowe „soboru”. Ko-
nieczność wysłania takiej grupy wynika z faktu, że w Łukaszowym opowiadaniu 
cały problem powstał w wyniku działania nieautoryzowanych przedstawicieli 
tej wspólnoty, co zostaje podkreślone w liście. Dokument ten przedstawiony 
jest jako wiążący dla Kościołów w Antiochii, Syrii i Cylicji. Sformułowana jest 
w nim zachęta do podporządkowania się zakazom wyszczególnionym uprzednio 
w „klauzulach Jakubowych”. W wyrażeniu „ciężar” (baros) widzimy jednak 
raczej nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi Piotra (Dz 15,10). 

Dla naszych rozważań najistotniejsze znaczenie ma uroczysta formuła zawar-
ta w w. 28: „postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my” (edoksen gar tō pneu-
mati tō hagiō kai hēmin). Wyrażenia takiego rodzaju nie spotykamy w żadnym 
innym miejscu w Nowym Testamencie. Wskazuje ono na zdumiewającą sa-
moświadomość zebranej wspólnoty, która w kolektywnie podjętej decyzji widzi 
24 Zob. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pismo 

Święte Nowego Testamentu V, Poznań 1961, s. 356-357.
25 Zob. T. R. Hanneken, Moses Has His Interpreters: Understanding the Legal Exegesis in Acts 

15 from the Precedent Jubilees, „Catholic Biblical Quarterly” 2015, 74/4, s. 686-706.
26 Por. A. J. M. Wedderburn, The “Apostolic Decree”: Tradition and Redaction, „Novum 

Testamentum” 1993, 35/4, s. 362-389.
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w pierwszym rzędzie działanie Ducha Świętego. Właśnie ta samoświadomość 
pozwala nam stwierdzić, iż opowiadanie o Soborze Jerozolimskim zawarte w Dz 
15, 1-29 pomyślane jest jako historia paradygmatyczna, w której przedstawiony 
jest właściwy sposób konfrontowania się z problemami powstającymi w łonie 
Kościoła. Jednocześnie, z racji na przedstawiony sposób postępowania, możemy 
mówić o paradygmacie modelu koncyliarności.

Opis Soboru Jerozolimskiego jako paradygmat 
koncyliarnego rozwiązywania sporów

W swojej książce A. Najda w sposób przekonujący udowadnia, iż historia 
opowiedziana w Dziejach Apostolskich w wielu przypadkach pełni funkcję 
paradygmatyczną. Jest to widoczne w sposób szczególny w opowiadaniu 
o Soborze Jerozolimskim, w którym przenikają się trzy omawiane przez tego 
autora typy paradygmatów: paradygmat historii, osób i wspólnoty Kościoła27. 
Spróbujemy przyjrzeć się bliżej tej sprawie, zwłaszcza w kontekście ostatniego 
ze wspomnianych typów.

Podobnie jak w wielu innych miejscach Dziejów Apostolskich, także tutaj 
jasno jest przedstawiona hierarchiczna struktura Kościoła. Dotyczy to także 
relacji między poszczególnymi gminami, wśród których wspólnota jerozolimska 
wydaje się odgrywać szczególną rolę. Już we wprowadzeniu do opowiadania 
zostało przedstawione, że źródłem występujących kontrowersji jest pojawienie 
się w tamtejszej gminie chrześcijan pochodzących z Judei. Ich zdanie trakto-
wane jest poważnie, pomimo że nie występują z oficjalnym upoważnieniem ze 
strony swojej wspólnoty. Wskutek podziałów, które przybierają coraz bardziej 
ostry charakter, gmina antiocheńska decyduje się na wysłanie do Jerozolimy 
swoich przedstawicieli. Mają oni za zadanie przedstawić całą kwestię osądowi 
„Apostołów i starszych”. Z tekstu jasno nie wynika, czy autorytet wspólnoty 
jerozolimskiej wynika z pewnej hierarchii istniejącej między poszczególnymi 
gminami. Taka sytuacja do pewnego stopnia odpowiadałaby znanej relacji 
„patron/klient”, która była modelem dla wielu wzajemnych odniesień w ów-
czesnym świecie28. W opowiadaniu Łukaszowym na pierwszy plan wysuwa się 
jednak fakt obecności w tamtejszej wspólnocie Apostołów. Jak już zauważy-
liśmy wcześniej, tytuł ten w Dziejach Apostolskich zarezerwowany jest dla 
przedstawicieli grona Dwunastu29. Z racji na ich funkcję (paradygmat osób) 
27 Zob. A. J. Najda, Historia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, s. 378.
28 Zob. B. J. Malina, Patronage, [w:] Handbook of Biblical Social Values, red. J. J. Pilch, 

B. J. Malina, Paebody 1998, s. 151-155.
29 Wyjątkiem jest ustęp z Dz 14,4.8, gdzie tytułem tym określeni są Paweł i Barnaba. Wydaje 

się jednak, że mamy tu do czynienia z sytuacją wyjątkową, w której do urzędu apostolskiego 
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ich szczególnym obowiązkiem było zapewnienie ciągłości historycznozbawczej 
misji Chrystusa i jej kontynuacja w życiu młodego Kościoła30. Tę szczególną 
rolę widać wyraźnie w scenie wyboru Macieja na miejsce Judasza: jedną 
z oczekiwanych od kandydata cech jest towarzyszenie Jezusowi od momentu 
chrztu w Jordanie.

Hierarchiczna struktura Kościoła widoczna jest wewnątrz poszczególnych 
gmin, co znajduje swój wyraz w konkretnych sformułowaniach. I tak, zaraz 
po przybyciu do Jerozolimy Paweł i Barnaba zostają przywitani przez „Kościół, 
Apostołów i starszych” (w. 4). W podejmującym decyzje zgromadzeniu biorą 
udział „Apostołowie i starsi” (w. 6, do tej samej grupy posłani zostali Paweł, 
Barnaba i ich towarzysze w w. 3). Ostateczną decyzje o wysłaniu oficjalnej 
delegacji z listem do gminy w Antiochii podejmują „Apostołowie i starsi wraz 
z całym Kościołem” (w. 22). Sformułowanie zawarte w adresie listu (w. 23) 
nastręcza pewnych trudności. Najważniejsze kodeksy uncjalne mają tutaj 
formułę „Apostołowie i starsi bracia” (hoi apostoloi kai hoi presbyteroi adelfoi), 
która z punktu widzenia gramatycznego jest dość niezwykła. Trudność tę inne 
kodeksy rozwiązują, dodając przed ostatnim określeniem spójkę i rodzajnik (kai 
hoi adelfoi), przez co dodają do nadawców listu kolejna grupę, czyli „braci” tj. 
wszystkich wiernych. Wydaje się jednak, że to drugie rozwiązanie należy trak-
tować jako lectio facilior31. W takim przypadku należałoby traktować określenie 
„bracia” jak wspólne określenie grupy „Apostołów i starszych”, którzy przesyłają 
list „braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji”. Jako 
nadawcy są więc wymienieni jedynie ci, którzy pełnią w gminie określone 
funkcje, jakkolwiek decyzja podejmowana jest przez „cały Kościół”.

Model koncyliarny, prezentowany przez Łukasza nie jest więc całkowicie 
„demokratyczny”. Jakkolwiek każdy może zabrać głos w dyskusji, to jednak 
nie każda wypowiedź ma ten sam ciężar, przy czym autorytatywność danej 
wypowiedzi uzależniona jest do pewnego stopnia od urzędu, jaki pełni wypo-
wiadający się. Sposób prowadzenia narracji w wersach 4-6 zdaje się wskazywać, 
że całkowita swoboda zabrania głosu dotyczy wszystkich wiernych jedynie 
przed rozpoczęciem właściwych obrad, podczas których mogą wyrażać swoje 

włączeni byli ci, którzy zostali wysłani z misją głoszenia Ewangelii przez swoje wspólnoty. 
W niczym to nie narusza szczególnej roli, jaką miało do odegrania kolegium Dwunastu 
(w dziele Łukaszowym terminy Apostołowie i Dwunastu są traktowane wymiennie). Zob. 
A. J. Najda, Historia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, s. 238-239.

30 Zob. M. Dömer, Das Heil Gottes. Studien zur Theologie des lukanischen Doppelwerkes, BBB 
51, Köln – Bonn 1978, s. 131.

31 Tak samo jak pojawiające się niekiedy świadectwa, w których słowo adelfoi jest pominięte. 
Por. E. Dąbrowski, Sobór Dzieje Apostolskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
Pismo Święte Nowego Testamentu V, Poznań 1961, s. 358. 



80 KOLEGIALNOŚĆ W KOŚCIELE KATOLICKIM

opinie jedynie do tego uprawnieni. Warto także podkreślić, iż od strony for-
malnej opisane obrady są zgromadzeniem wyłącznie gminy jerozolimskiej. 
Widzimy to w przypadku wspomnianej w w. 12 relacji Barnaby i Pawła, którzy 
nie tyle przedstawiają swoją opinię jako równoprawni uczestnicy „soboru”, co 
zdają sprawozdanie ze swojej misji i z tego, czego byli świadkami w trakcie jej 
trwania32. 

To ostatnie stwierdzenie zwraca naszą uwagę na właściwy przedmiot za-
interesowania obrad „soboru”. Jakkolwiek wielu badaczy podkreśla istnienie 
kilku grup, które reprezentują w trakcie obrad sprzeczne opinie istniejące 
w łonie Kościoła33, to jednak w opisie Łukaszowym nie ten fakt wysuwa się na 
pierwsze miejsce. Istotne miejsce zajmuje tutaj refleksja nad dziełami, których 
Bóg dokonuje w historii. Piotr w swoim wystąpieniu nawiązuje do wydarzeń 
z domu Korneliusza, gdzie decydującą rolę odgrywa fakt udzielenia daru Ducha 
Świętego poganom. Apostoł nie tyle przedstawia swoją opinię, co wskazuje 
na wybranie, którego autorem jest sam Bóg. Podobną sytuację rozpoznajemy 
w sprawozdaniu Pawła i Barnaby: obaj misjonarze opowiadają przede wszystkim 
o „wielkich cudach i znakach, jakich dokonał Bóg przez nich wśród pogan” 
(w.12). Również Jakub nawiązuje do faktu, o którym wcześniej opowiadał 
Piotr. W jego argumentacji nacisk położony jest jednak na inne dzieło Boga, 
jakim są „słowa Proroków”. Sposób prowadzenia narracji wskazuje zatem jed-
noznacznie, że w czasie obrad dochodzi nie tyle do ucierania się kompromisu 
pomiędzy przeciwstawnymi opiniami, ile do uważnej refleksji nad zaistniałymi 
wydarzeniami, oświeconej dodatkowo odwołaniem do słów Pisma Świętego. 
To właśnie ten fakt sprawia, że w ostateczności Zgromadzenie Soborowe nie 
uważa siebie za głównego autora zaproponowanego ostatecznie rozwiązania. 
Świadczy o tym zastosowanie bezprecedensowej formuły w korpusie listu: 
„postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my” (edoksen gar tō pneumati tō hagiō 
kai hēmin, w.28). Członkowie Kolegium mogą wymienić Trzecią Osobę Trójcy 
Świętej jako głównego protagonistę Zgromadzenia i autora rozwiązania, gdyż 
sami siebie uważają za posłusznych wykonawców Jego woli.

W opisanej scenie widać także paradygmat Kościoła. Z naszego punktu 
widzenia najbardziej istotne jest tu przedstawienie paradygmatu Kościoła jako 
wspólnoty hierarchicznej, cechującej się jednością i miłością34. Jako że pierwszy 
z tych elementów zarysowaliśmy powyżej, skupimy się teraz na dwu pozostałych.

Pozornie mówienie o jedności w przypadku opowiadania o kontrowersjach 
wydaje się być nie na miejscu. Całość narracji przedstawiona jest jednak w taki 

32 Zob. F. F. Bruce, The Book of Acts, s. 485.
33 Zob. M. Rosik, Kościół a Synagoga..., s. 166.
34 Por. A. J. Najda, Historia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, s. 356-369.



81ks. Marek Kowalczuk, Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29

sposób, aby właśnie ta cecha Kościoła uwidoczniła się najbardziej. Rozpoczy-
na się więc od wzmianki o „niemałych sporach i roztrząsaniach” (staseōs kai 
dzētēreōs ūk oligēs), jakie powstają w Antiochii w wyniku działania przybyszy 
z Judei. Także w scenie powitania wysłanników w Jerozolimie, ich opowiada-
nie przerwane jest żądaniem przedstawionym przez nawróconych faryzeuszy. 
Na zakończenie obrad jednak formułuje się list, w którym decyzja określana 
jest jako podjęta „jednomyślnie” (homothymadon). Wspólnota zostaje więc 
odbudowana dzięki wspólnemu pochyleniu się nad dzielącym zagadnieniem 
w duchu posłuszeństwa woli Bożej.

Paradygmat Kościoła jako wspólnoty miłości widzimy najbardziej w ostatecz-
nych dekretach wydanych przez „sobór”. „Klauzule Jakubowe” nie są bowiem 
wyrażeniem doktryny, która ma obowiązywać zawsze i wszędzie, ale są raczej 
wyrazem troski o wspólnotę, w której należy wypracować takie sposoby po-
stępowania, aby nikt nie mógł czuć się urażony. W szczególny sposób dotyczy 
to sprawowania Eucharystii, która jest wspólnotą stołu i jednocześnie jest 
największym wyrazem miłości braterskiej35. Jakkolwiek więc podjęta decyzja 
uznaje prawo do przynależności do Kościoła nawróconych pogan, to jednak 
sugeruje przyjęcie pewnych rozwiązań jako ułatwiających pokojowe współżycie 
chrześcijan różnego pochodzenia. 

Jak mogliśmy zauważyć, opowiadanie zawarte w Dz 15,1-29 przedstawia 
pewien paradygmat rozwiązywania sporów w Kościele, który możemy określić 
jako koncyliarny. Przedstawia on kilka cech charakterystycznych, podkreślo-
nych w omawianym tekście. Podsumowując nasze dotychczasowe rozważania 
przedstawimy je teraz w punktach.

Zgromadzenie Kościoła zdaje sobie sprawę z istnienie nierówności w prawach 
jak i w obowiązkach poszczególnych członków wspólnoty. Wynika ono bowiem 
z hierarchicznej natury Kościoła. Ostatecznym autorem takiej nierówności jest 
sam Bóg, który wybiera określonych ludzi do pełnienia szczególnych zadań.

Zadaniem członków zgromadzenia jest nie tyle przedstawianie własnej opinii 
czy wręcz próba przekonania do niej innych uczestników. Zgromadzenie takie 
nie ma bowiem charakteru, który moglibyśmy określić jako „polityczny”. Cho-
dzi tutaj raczej o pokorne poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego, które 
dokonuje się przez uwagę zwróconą na dzieła, których Bóg dokonuje w historii 
i przez pogłębioną interpretację tekstów Pisma Świętego.

Dla wszystkich uczestników Zgromadzenia istotne jest zachowanie jedności 
i wzajemnej miłości w łonie Kościoła.

Zgromadzenie charakteryzujące się takimi cechami staje się faktycznie 
narzędziem w rękach Ducha Świętego, za pomocą którego cała wspólnota 
35 Por. V. Kesich, The Apostolic Council at Jerusalem, „St. Vladimir’s Seminary Quarterly” 

1962, 6/3, s. 112.
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Kościoła jest prowadzona przez swoje dzieje. W omawianym przypadku do-
tyczy to nie tylko zażegnania sytuacji, która mogłaby spowodować podziały 
i wzajemną nieufność między poszczególnymi gminami i osobami. Traktuje 
się tu o rozstrzygnięciu, które z dzisiejszej perspektywy określilibyśmy jako 
„dogmatyczne”. „Sobór”, do którego doszło w Jerozolimie jest tym momentem, 
w którym Kościół w pełniejszy sposób zrozumiał samego siebie i misje, jaką ma 
do wypełnienia w świecie.

We wstępie do niniejszego artykułu zaznaczyliśmy, iż opowiadanie zawarte 
w Dz 15,1-29 odgrywa szczególną rolę w kompozycji Dziejów Apostolskich. 
Autor umieszcza je w centralnym miejscu swojej narracji, aby podkreślić do-
niosłość tego wydarzenia i wagę decyzji podjętych przez Sobór Jerozolimski. 
Chodzi tu przede wszystkim o określenie, w jaki sposób i na jakich warunkach 
poganie mogą być przyjęci do wspólnoty Kościoła36. Rzeczywiście narracja od 
tego momentu opowiada o nieustannym progresie misji ewangelizacyjnej wśród 
narodów, która w ostatnich rozdziałach doprowadzi Pawła do Rzymu – centrum 
ówczesnego świata. Z naszego punktu widzenia istotnym elementem jest fakt, 
że ta epokowa decyzja podejmowana jest przez Zgromadzenie o charakterze 
koncyliarnym. W ten sposób Łukasz buduje pewien paradygmat konfron-
towania się z sytuacjami konfliktowymi, które dotyczą zarówno zagadnień 
praktycznych, jak i doktrynalnych. Nie oznacza to, aby w ten sposób tworzona 
była i sankcjonowana jakaś konkretna instytucja o charakterze formalnym, 
pozostająca w określonych relacjach do innych urzędów w Kościele. Chodzi tu 
raczej o pokazanie pewnego modelu, w którym dochodzenie do jednomyślności 
jest faktycznie wsłuchaniem się w głos Ducha Świętego, który prowadzi swój 
kościół przez historię.

Słowa kluczowe: Dz 15,1-29, kryzys antiocheński, Sobór Jerozolimski, 
kolegialność.
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Cel i założenia
Niniejsze przedłożenie jest próbą udowodnienia tezy, iż odejście od zasady 

Maryjnej w Kościele czy też już nawet jej częściowe osłabienie, prowadzi do 
zubożenia jego całej Bosko-ludzkiej rzeczywistości i tym samym zachwiania jego 
strukturą hierarchiczną, a w konsekwencji do anemicznego funkcjonowania 
jego kolegialności i osłabienia kościelnej wiarygodności. 

Przywołamy najpierw obrazy Kościoła – zwłaszcza opierając się na przesłan-
kach biblijnych – w jego pięciu fazach powstawania, próbując pokazać w każdej 
fazie zasadę Maryjną, aby przejść do przedstawienia współczesnych jego ujęć, co 
ma miejsce zarówno w propozycjach teologicznych, jak i w oficjalnym naucza-
niu magisterialnym. Takie tło stanie się miarodajną podstawą do omówienia 
kolegialności jako sposobu sprawowania władzy w Kościele. W końcowej czę-
ści przejdziemy do wyprowadzenia wniosków odnośnie do stosowania zasady 
Maryjnej i jej wpływu na hierarchiczną kompozycję eklezjalną. Trzeba bowiem 
pamiętać, iż o Kościele mówimy wówczas odpowiedzialnie, kiedy naczelną 
kwestią jest pytanie o Boga i o poznanie Jego ludzkiej obecności w Jezusie 
Chrystusie, który narodził się z Maryi Dziewicy przez działanie Ducha Świętego.

Temat procesu tworzenia się Kościoła i jego kolegialność w świetle zasady 
Maryjnej można też przeanalizować od strony metodologicznej. Uzasadnieniem 
takiego podejścia jest zmiana metody, co miało miejsce po Soborze Waty-
kańskim II, powodując znaczący spadek publikacji z zakresu mariologii i było 
równoczesnym odsłonięciem niedomagań w zakresie metodologii. W pierwszym 
dziesięcioleciu po Vaticanum II wielu przedstawicieli przedsoborowej mariologii 
miało poważne trudności, aby przejść od metody spekulatywnej do metody po-
zytywnej. Nie mogli sobie poradzić z wprowadzeniem nauki o Matce Chrystusa 
w chrystologię, eklezjologię, hamartiolgię, sakramentologię, pneumatologię 
czy eschatologię. Jednakże w naszym opracowaniu pozostaniemy przy nad-
mienionym już aspekcie formalnym, choć rekonstrukcja stosowanych metod 
w eklezjologii i ujawnienie ich słabości mogłaby okazać się dość interesująca 
i nawet bardziej przemawiająca na korzyść dowartościowania zastosowania 
zasady Maryjnej dla eklezjologii i tym samym dla większej poprawności rozu-
mienia i praktykowania kolegialności1.

Biblijne etapy powstawania Kościoła oraz figura Maryi
Przejdźmy teraz do podstaw w Piśmie Świętym, jakie dają właściwe umo-

cowanie eklezjogenezy tak starotestamentalnej, jaki nowotestamentowej. 

1 Por. W. Życiński, Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej dzisiaj, [w:] Na polskiej drodze 
maryjnej, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa – Pasierbiec 2007, s. 139-151. 
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Spróbujemy przywołać biblijne kobiety, które w sensie typicznym są zapowie-
dzią i figurą Maryi z Nazaretu, Matki Jezusa. Uwzględnimy najpierw okres 
Starego Testamentu, bo nie do końca wiadomo, dlaczego tak często pomijana 
jest eklezjogeneza starotestamentalna. A jeśli jest już odwołanie do Starego 
Testamentu w odniesieniu do wykształcania się Kościoła, to jest to czynione 
dość powierzchownie i parcjalnie.

Wyróżniamy pięć etapów powstawania Kościoła: 1. Pozaczasowa idea Boga 
Ojca, 2. Konstytuowanie w Starym Przymierzu, 3. Ustanowienie przez Jezusa, 
4. Spełniający się od Zesłania Ducha Świętego oraz 5. Zdążający do eschato-
logicznej pełni2.

Dynamika powstawania Kościoła ujawnia się w całej rozciągłości, jeśli odwo-
łamy się najpierw do idei Boga Ojca w Starym Testamencie, który w momencie 
grzechu pierwszych ludzi, wychodzi z propozycją zawiązania wspólnoty jeszcze 
bardziej doskonałej i ostatecznej niż wspólnota kreacji. Wynikiem stworzenia 
jest otrzymanie przez człowieka obrazu i podobieństwa Bożego (imago et simi-
litudo Dei), co wyraża się w rozumności, wolitywności oraz duchowości istoty 
ludzkiej. Wyrwanie się Ewy i Adama ze związków ze swoim Stworzycielem, 
prowadzi do tego, iż Bóg chce teraz zaprosić ich do wspólnoty jeszcze bardziej 
doskonalszej, tj. do wspólnoty rodzinnej, aby stali się Jego przybranymi dziećmi. 
Odniesienie do Rdz 3, 15 nabiera w tym świetle znaczenia nie tylko soterio-
logicznego, ale i eklezjologicznego. Poziom kreacji będzie zastąpiony innym 
poziomem egzystencji, a mianowicie stanem trwałego odkupienia, jakiego 
dokona w swoim posłuszeństwie w Duchu Świętym Jednorodzony Syn Boży. Na 
etapie pozaczasowej idei Kościoła u Boga Ojca figurą Maryi jest Ewa. W Rdz 
3,15 odnajdujemy zapowiedź zwycięstwa, które będzie zwycięstwem potomstwa 
biblijnej Ewy nad potomstwem szatana. Jest to pierwsza Dobra Nowina (Proto-
ewangelia), w którą wpisana jest Maryja jako Matka właściwego Potomka. Tak 
oto Ewa z ogrodu stworzenia staje się zapowiedzią Maryi z ogrodu odkupienia3. 

Przesuńmy się do drugiego etapu wykształcania się Kościoła, którym jest 
czas jego konstytuowania się w Starym Przymierzu. Ten etap rozciąga się od 
momentu zwołania Izraela (kahal Jahwe) jako Ludu Bożego Starego Przymie-
rza do chwili powstania z jego części nowego Ludu w krwi Jezusowej Nowego 
Przymierza. Należy się tutaj odwołać do przymierza Jahwe z Abrahamem (por. 
Rdz 17, 1-7). Istotnym elementem kształtowania się Hebrajczyków jako Ludu 
Bożego była ich 400-letnia niewola egipska, kiedy ich prześladowanie wyzna-
czało im odmienność narodową i kierowało w stronę monoteizmu. Przymierze 
zawarte z Mojżeszem na Górze Synaj to oficjalne i prawne przyjęcie zobowiązań 

2 Por. A. Napiórkowski, Proegzystencja Kościoła, Kraków 2018, s. 65-93.
3 Por. tamże, s. 68-70.
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między Jahwe i Izraelem. Objawienie się Boga na Górze Synaj miało decydujące 
znaczenie dla kwalifikacji nowej samoświadomości Hebrajczyków. 

Opanowanie Kanaanu przez Izraelitów pod wodzą Jozuego, rozpoczyna 
okres sędziów, trwający od 1200 roku do 1025 roku przed Chrystusem. Dla 
eklezjogenezy starotestamentalnej ten etap nie jest aż tak ważny, ale warto 
zwrócić uwagę na fakt, że sędziami byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, np. 
Debora, a jej pieśń uchodzi za klejnot poezji biblijnej. Działanie Debory jest 
autentyczne wyzwalające, ponieważ jest to owoc wyjątkowej relacji, jaka łączyła 
ją z Bogiem Izraela. Bez wiary jej słowo nie byłoby prorocze, a jej przewodzenie 
nie miałoby dostatecznej legitymacji.

Wynikiem narastającego monoteizmu wśród Izraela jest budowa przez Salo-
mona Świątyni Jerozolimskiej – będącej zapowiedzią Kościoła Chrystusa – dla 
jedynego Boga Izraela, jakim jest Jahwe. Formowanie się Ludu Starego Przymie-
rza zaznacza się też we wznoszeniu synagog i w jej funkcjach. Ponieważ od zbu-
rzenia Świątyni Jerozolimskiej w roku 587 / 586 p.n.e. i deportacji babilońskiej 
brakuje jednego ośrodka religijnego, Żydzi w swoich miejscach rozproszenia, 
gromadzą się w nowych domach modlitwy, jakimi są synagogi. Powoduje to 
również przejście od formy kultu świątynnego do kultu rabinackiego. Można 
zatem dostrzec zmiany w religijności Żydów, naznaczonych wyborem w Abra-
hamie, a następnie potwierdzonym i rozszerzonym w przymierzu z Mojżeszem4. 

Na konstytuowanie się Kościoła w Starym Testamencie miały wpływ natural-
nie inne przymierza (np. z Gedeonem), niewole i deportacje. Istotnym elemen-
tem tego etapu jest „Reszta Izraela przez łaskę”, o której uczą prorocy: Izajasz, 
Ezechiel, Jeremiasz. „Reszta przez łaskę” odsłania nam przechodzenie Izraela 
z biologicznego poziomu (urodzenie, obrzezanie, Tora, prawo, 613 przykazań 
halachy, ryty) na duchowy poziom (wiary, łaski). Stary Testament objawia nam 
jednoczenie się Jahwe z człowiekiem, jakie dokonuje się w najlepszej cząstce 
narodu wybranego. Bóg z „Reszty” tworzy nową wspólnotę, z nią zawrze nowe 
przymierze. „Reszta” przyjmuje uniwersalne znaczenia, gdyż cechuje ją odejście 
ze sfery etnicznej, a przejście w sferę duchową; z przymierza pieczętowanego 
krwią zwierząt do przymierza we krwi Syna Bożego. 

„Oto Ja dokonuję rzeczy nowej” (Iz 43,19). Wyodrębniają się dwie linie profetyczne; 
jedna kieruje do oczekiwania Mesjasza, druga do głoszenia nowego Ducha, a zbiega-
ją się one w niewielkiej Reszcie, w ludzie „ubogich” (anawim Jahwe), oczekujących 
„pociechy Izraela” i „wyzwolenia Jerozolimy”. 

Stąd „Reszty” nie stanowi grupa narodowo czystych Żydów, lecz wspólnota 
wiary. Mamy do czynienia z przejściem z kwalifikacji ilościowej na jakościową. 

4 Por. A. Napiórkowski, Od Arki Przymierza Jahwe do Kościoła Trójjedynego Boga, Pelplin 
2019, s. 54-56.
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„Reszta” oznacza tych, co mają „nowe serce i ducha nowego”. A ponieważ są 
nimi ci, co uwierzą w Chrystusa, to wolno mówić o uniwersalizmie Zbawienia. 
Ta powszechność Odkupienia oznacza tak pełnię łaski, jak i jej dostępność dla 
wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan5. 

W drugim etapie powstawania Kościoła znajdujemy kobiety, które są typem 
Maryi. Niewiastą opiewaną w Starym Testamencie, która dzięki wierności 
i prawu Bożemu broni swoją ojczyznę jest Judyta. Judyta to bez wątpienia 
zapowiedź Maryi. Obok odważnej Judyty („Judyt wojująca”), prefigurą Maryi 
jest Rut. Mimo że nie jest ona Izraelitką, to kocha swoja teściową Noemi i jej 
naród izraelski. Rut opuszcza swoją ojczyznę, idzie do Judei i Betlejem, poślubia 
Hebrajczyka i zostaje włączona w genealogię króla Dawida i przyszłego Mesjasza 
Jezusa, który narodzi się z Maryi. Rut uosabia wielkoduszne zawierzenie Bogu 
i pójście za Jego głosem, to, co w całej pełni zrealizuje w sobie Maryja. Na 
kartach Starego Testamentu odnajdujemy także Esterę, która jako Żydówka 
mieszka pośród wrogów (Asyryjczyków). Dzięki jej poświęceniu i wstawien-
nictwu, zostaje uratowana cząstka narodu wybranego. Estera to obraz Maryi, 
chroniącej wspólnotę wierzących w Chrystusa poprzez swoje wstawiennictwo 
u swojego Syna. 

Oprócz tych kobiet, które egzegeza w sposób typiczny odnosi bezpośrednio 
do Maryi, można przywołać wiele innych kobiet, jakie pełnią szczególne funkcje 
w Starym Testamencie. Na pewno były ważne matki, które przekazywały życie 
oraz żony patriarchów (Sara, Rebeka, Lea), położne, Miriam – siostra Mojże-
sza, Rachab, Aksa – córka Kaleba, matka Samsona, Anna – matka Samuela6. 

Analizując eklezjogenezę starotestamentalną, odkrywamy też kobiety 
(Ewa, Debora, Judyta, Rut, Estera), które są prefigurą Maryi. Pismo Święte 
Starego Testamentu ukazując typiczne początki Kościoła, daje podstawę do 
pozytywnego stwierdzenia, iż zasada Piotrowo-Maryjna pojawia się już na 
dwóch pierwszych etapach kościelnej społeczności, czyli w pozaczasowej idei 
Boga Ojca oraz konstytuowaniu się jego w Starym Przymierzu z Abrahamem 
i Mojżeszem7. 

Przejdźmy teraz do trzeciego etapu procesu powstawania Kościoła, a miano-
wicie do jego ustanowienia przez Jezusa. Do nowotestamentalnych aktów ekle-
zjotwórczych zaliczamy następujące wydarzenia: wezwanie uczniów i uczennic 
do naśladowania, ustanowienie Kolegium Dwunastu Apostołów, przyznanie 
statusu prymacjalnego Szymonowi Piotrowi, sprawowanie Ostatniej Wieczerzy 

5 Por. tamże, s. 47-50.
6 Por. T. M. Dąbek, „Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym 

w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28). Biblia o godności i powołaniu kobiety, Kraków 2012, s. 49-59. 
7 Por. A. Napiórkowski, Proegzystencja Kościoła, s. 71-75. 
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jako podarowanie siebie, krzyż jako objawienie solidarności z wszystkimi 
cierpiącymi, męka i śmierć oddaniem życia dla wspólnoty „za nasze grzechy”, 
ukrzyżowanie jako doskonałe posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu i miłość bez 
granic wobec grzeszników oraz Zmartwychwstanie. W tych słowach, gestach 
i swej osobie Jezus tworzy z Izraela i pogan nową, Bosko-ludzką wspólnotę. 
Jego Kościół nie jest jednak celem samym w sobie, ale przyporządkowany 
Królestwu Bożemu jest znakiem i narzędziem pojednania człowieka i świata 
z Trójcą Świętą.

W aktach eklezjotwórczych Jezusa odnajdujemy wielokrotnie Maryję, Jego 
matkę. W porządku chronologicznym Maryja uprzedza nie tylko Kościół, ale 
nawet jego fundatora, historycznego Jezusa z Nazaretu8. Trzeba tu dostrzec 
obecność i rolę Maryi w takich wydarzeniach, jak Wcielenie, działalność na-
uczycielska i cudotwórcza Jezusa oraz wydarzenia paschalne (Jego Męka, Śmierć 
i Zmartwychwstanie). Zrodzenie Jezusa jako głowy Kościoła poprzedza scena 
Zwiastowania (por. Łk 1, 26-38), gdzie nie bez znaczenia jest zgoda „Amen” na 
Boży plan Zbawienia, który przecież realizuje się w sposób sakramentalny przez 
Kościół. Aktywna rola Maryi ujawnia się w czasie godów w Kanie Galilejskiej, 
na podstawie której mówimy o Jej pośrednictwie w Kościele. U synoptyków 
znajdujemy scenę, ukazującą Świętą Dziewicę jako prawdziwego słuchacza 
słowa Bożego (por. Mt 12, 46-50; Mk 4, 21-25; Łk 8, 19-21). Jezus uczy: „moją 
matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 
21). Słuchając słowa Bożego, Maryja rozważa je w sercu, kontempluje, modli 
się, wnika w treść Objawienia i tym samym współuczestniczy w powstawaniu 
Kościoła. W tym kontekście zasada Maryjna oznacza posłuszeństwo wobec 
Jahwe, akceptacje i przyjęcie słowa, modlitwę i kontemplację. 

Jednym z aktów eklezjotwórczych Jezusa jest tajemnica Jego krzyża. Maryja 
jest świadkiem narodzin Kościoła pod krzyżem. Mocą duchowego testamentu 
Jezusa, została uczyniona matką Kościoła. „Kiedy więc Jezus ujrzał matkę 
i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do niewiasty: «Niewiasto, 
oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny 
uczeń wziął ja do siebie” (J 19, 26-27). Z tych słów Jezusa wynika podwójne 
zobowiązanie, które odnosi się tak do Maryi, jak i do wszystkich naśladowców 
Jezusa. Maryja ma zlecone przez swojego Syna, aby była matką Jego Kościoła. 
Nam zaś jest nakazane, abyśmy Ją przyjęli za matkę. Z kolei myśl patrystyczna 
upatrując narodzin Kościoła w momencie wypłynięcia krwi i wody z przebitego 
boku Chrystusa, podkreślała historyczną obecność Maryi w tym powstawaniu 
sakramentu Kościoła. Święty Ambroży wyznaje: „Jak Ewa została utworzona 

8 Por. M. Rosik, Obecność Maryi w narodzinach Kościoła w świetle Nowego Testamentu, 
„Salvatoris Mater” 2007, 9/3/4, s. 11-28.
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z boku śpiącego Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, 
który umarł na krzyżu”9.

Niemiecki biblista, J. Gnilka, akcentuje narodziny Kościoła w Wieczerniku 
i łączy je z obecnością Maryi. Łukasz w Dziejach Apostolskich wzmiankuje to 
lapidarnie: „wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewia-
stami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Wydaje się, że rola 
Maryi w tworzeniu się Jezusowej wspólnoty tak w okresie przedpaschalnym 
jak i popaschalnym jest niezbywalna10.

Czwarty etap w procesie powstawania Kościoła rozpoczyna się w momencie 
Pięćdziesiątnicy. Zesłanie Ducha Świętego dopełnia paschalną tajemnicę Chry-
stusa i rozpoczyna aktywną działalność Kościoła, obejmującą swoim zasięgiem 
wszystkie ludy i cały świat stworzony (por. Dz 4, 42-44). Działanie Ducha jest 
zarówno zewnętrzne (zbawcza wspólnota instytucjonalna), jak i wewnętrzne 
(osobowe, duchowe). Duch Jezusa sprawia, że wysłużone przez Niego dobra 
zbawcze mogą być udzielane wierzącym sakramentalnie, a także w pewien 
sposób całemu światu. Jak Maryja była obecna przy narodzeniu Jezusa, tak 
jest również w momencie narodzin Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa, 
który rozpoczyna swoją misję. „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, 
razem z Maryją” (Dz 1, 14). Zasada Maryjna na czwartym etapie realizowania 
się Kościoła, który wiąże się z Pięćdziesiątnicą, wypowiada się w charakterze 
służebnym. Maryja wraz z uczniami Jezusa prosi Boga Ojca o dar Ducha11. 

Jedność Maryi z Duchem Świętym w świetle eklezjogenezy nowotestamen-
talnej jest jednak znacznie bogatsza niż tylko aspekt służebny, gdyż posiada ona 
wiele form i sposobów. Trzeba by też rozważyć szerzej tajemnicę Niepokalanego 
Poczęcia. Mariolodzy wyróżniają cztery zasadnicze modele zjednoczenia Matki 
Jezusa z trzecią osobą Boską: 1. Synergia w działaniu między Duchem Świętym 
a Maryją; 2. Maryja jako przybytek Ducha Świętego (namiot spotkania, arka 
przymierza, świątynia, sanktuarium); 3. Maryja obrazem i ikoną Ducha; 4. 
Maryja objawieniem i przejrzystością (transparencją) Ducha Świętego12. 

Uprzedzającym obrazem dla Pięćdziesiątnicy, czyli Zstąpienia Ducha Świę-
tego na Kościół jest przeniknięcie Maryi Duchem Świętym. Spiritus Creator 
wzbudza w Niej nowe życie, i dzięki temu staje się matką Mesjasza. Oprócz 

9 Ambroży z Mediolanu, Expositio Evangelii secundum Lucam, 2, 85-89, [w:] Patrologia 
Latina 15, 1583-1586. 

10 Por. M. Rosik, Obecność Maryi w narodzinach Kościoła w świetle Nowego Testamentu, 
s. 17-21.

11 Por. A. Napiórkowski, Proegzystencja Kościoła, s. 81-88.
12 Por. tenże, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, Kraków 2016, s. 150-152. 
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poczęcia i zrodzenia Syna Bożego, Maryja – podobnie jak Kościół – zostaje 
wyposażona w dary Ducha Świętego. Jest pierwszą charyzmatyczką. 

Przejdźmy teraz do ostatniego etapu dynamicznego powstawania Kościoła, 
jaki wypowiada się w Jego zdążaniu ku eschatologicznej pełni. Pielgrzymujący 
Kościół nie jest bowiem ostatecznym celem i spełnieniem odwiecznego za-
mysłu Trójjedynego Boga, aby pojednać ze sobą człowieka i całe stworzenie. 
Poprawne rozumienie Kościoła jest uchwycone w sposób odpowiedzialny, gdy 
jego powstanie, naturę i misję scalamy z eschatologią, czyli rzeczami ostatecz-
nymi. W tę perspektywę eschatyczną wpisuje się Niewiasta, rodząca Kościół 
w świetle Apokalipsy, por. Ap 12, 1-18. Podstawowe znaczenie apokaliptycznej 
wizji powiązane jest z prześladowaną wspólnotą, ale także z ukazaną w tym frag-
mencie Niewiastą, posiadającą rysy Matki Mesjasza (por. Iz 7,11-14; Mi 5,2). 
Motyw ucieczki Niewiasty na pustynię odnosi się do Niewiasty, symbolizującej 
pielgrzymujący Kościół, który wciąż zmaga się ze złem. Prześladowanie i oca-
lenie Niewiasty to profetyczna figura cierpienia Kościoła i jego ostatecznego 
zwycięstwa. Tekst dwunastego rozdziału Apokalipsy łączy w sobie eklezjologię 
i mariologię13. 

Jakkolwiek wymieniliśmy pięć etapów tworzenia się Kościoła, to musimy 
pamiętać, iż Kościół ciągle staje się na nowo dzięki Duchowi Świętemu w zbaw-
czym udzielaniu się Zmartwychwstałego Pana i przyjmującego Go grzesznika. 
Ponadto ów piąty – eschatologiczny – etap nie jest przecież zakończony, dlatego 
Wniebowzięta Maryja jako Matka Kościoła i Oblubienica Ducha Świętego 
nieustannie musi orędować za swoimi pielgrzymującymi braćmi i siostrami. 
Oznacza to, iż urzędowe podmioty kościelnej struktury winny bez przerwy 
krytycznie się rewidować w świetle zasady Maryjnej. 

Rozwój rozumienia Kościoła w ciągu jego 
dziejów i maryjne implikacje

Z analiz biblijnych możemy wyprowadzić następujące kategorie Kościoła, 
jakie funkcjonują w dzisiejszej eklezjologii, a mianowicie: Lud Boży, Mistyczne 
Ciało Chrystusa, Świątynia Ducha Świętego, Dom Boży, wspólnota (commu-
nio / koinonia) oraz powszechny Sakrament Zbawienia. W historii Kościoła 
jedna z kategorii stawała się często naczelną, a pozostałe traktowano pod-
rzędnie. Odwołując się do zasady kongruencyjnej, trzeba pamiętać, iż Kościół 
Trójjedynego Boga jest rzeczywistością zbyt złożoną, aby mógł się wyczerpać 
tylko w jednej z powyższych kategorii. Lud Boży, Mistyczne Ciało Chrystusa, 

13 M. Rosik, Obecność Maryi w narodzinach Kościoła w świetle Nowego Testamentu, s. 23-26; 
A. Napiórkowski, Proegzystencja Kościoła, s. 88-89. 
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Świątynia Ducha Świętego, Dom Boży, wspólnota i sakrament wzajemnie się 
uzupełniają, a nie znoszą.

Przyjrzyjmy się teraz pokrótce ujęciom chrześcijańskiej wspólnoty w ciągu jej 
historyczno-dogmatycznego rozwoju. W pierwszych pięciu stuleciach Kościół 
to charyzmatyczna struktura, która swoją kościelną świadomość zyskuje na 
liturgii, w przepowiadaniu oraz w trakcie intelektualnych sporów, jakie toczo-
ne są ze środowiskiem judaistycznym, ze światem pogańskim oraz wewnątrz 
samego Kościoła, który poszukuje odpowiedzi na wiele pytań, wiążących się 
z interpretacją Objawienia i artykulacją jego wiary. Prześladowania powodują 
paradoksalnie wzrost liczby wyznawców, a z krwi męczenników rodzą się nowi 
wierzący. Chrześcijański monoteizm zderza się z politeizmem ówczesnego świa-
ta i synkretyzmem religijnych kultów. Zajmują się tym nie tylko pojedynczy 
pisarze poapostolscy czy Ojcowie Kościoła, ale prawdy wiary są dogmatycznie 
formułowane na synodach oraz soborach. Istotną przestrzenią realizowania 
naśladowania Jezusa jest ogromny ruch monastyczny, przyjmujący formy ce-
nobityczne i eremickie.

W ciągu następnych pięciu wieków można opisać Kościół jako cesarstwo 
Boże, co jest konsekwencją darowizny Pepina Małego oraz utworzenia Pań-
stwa Kościelnego (Patrimonium Sancti Petri) w 755 roku, przy wsparciu Karola 
Wielkiego. Papieże stają się świeckimi monarchami. Jakkolwiek cześć do 
Najświętszej Marii Panny nie ustaje, to jednak Jej pozycja w Kościele insty-
tucjonalnym ulega pomniejszeniu. W VI wieku pojawiła się idea służebnego 
oddania się Maryi, np. u Ildefonsa z Toledo. 

Kościół średniowieczny w XI i XII wieku charakteryzuje „rewolucja gre-
goriańska”. Podjęto walkę z symonią, z zepsuciem moralnym kleru, zajęto się 
czystością doktryny. Papież Grzegorz VII (1073-1085) rozpoczął działania 
o osiągnięcie niezależności Kościoła od możnych suwerenów. W ówczesnym 
porządku feudalnym chodziło o uwolnienie Kościoła spod władzy świeckiej 
z jednej strony, a z drugiej, o centralizację Kościoła pod absolutną władzą 
Papieża przez wzmocnienie karności kościelnej. Walka o tzw. inwestyturę na-
znaczyła wiek XI, prowadząc ostatecznie do jeszcze większej instytucjonalizacji 
i zaakcentowania widzialnego wymiaru Kościoła. To z kolei w XII i XII stuleciu 
wzmogło potrzebę reform i dowartościowania wymiaru duchowego. W ten nurt 
trzeba wpisać powstawanie uniwersytetów, rozwój myśli filozoficznej (Hugona 
od św. Wiktora, Anzelma z Canterbury, Piotra Abelarda, Piotra Lombarda, 
Henryka z Gandawy, Roberta Grosseteste) oraz rozwój teologii (Bonawentura, 
Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, Roger Bacon, Jan Duns Szkot). Krytyczna 
myśl uniwersytecka prowadziła do napięcia między Kościołem hierarchicznym 
a charyzmatycznym. Nowo powstałe zakony żebracze rozpowszechniały po-
nadto wizję Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa. W reformę Kościoła 
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tego okresu swój wkład wnieśli zakonnicy z opactwa Cluny, w co także można 
włączyć Bernarda z Clairvaux, który zapoczątkował mariologię jako odrębną 
jednostkę w teologii z jej ukierunkowaniem na chrystologię14.

W nurcie maryjnej pobożności ludowej oraz duchowości zakonów średnio-
wiecznych Maryja wyraźnie jest obecna, rozwija się maryjne pośrednictwo łask 
oraz modlitwa wstawiennicza do Niej, o czym świadczą liczne średniowieczne 
spisy cudów. W pobożności średniowiecznej Najświętsza Panna przedstawiana 
jest przyodziana w płaszcz, pod którym chronią się Jej czciciele, zwłaszcza za-
konnicy i świeccy fundatorzy15. Równolegle z podziałem na Kościół hierarchów 
oraz Kościół zakonników i świeckich, pojawia się w nauce o Maryi rozdział 
na mariologię oficjalną, praktykowaną przez elity oraz maryjność ludową, 
nasilającą się w praktykach ludowych, aż po wezwania Maryi, aby odpuściła 
grzechy i zbawiła. Dochodzi nawet do przeciwstawiania miłosierdzia Maryi 
sprawiedliwości Bożej.

Mimo kolejnych prób reform w Kościele w XIV i XV wieku, hierarchia nie 
zdobywa się na wysiłek radykalnych zmian. Więcej nawet, mamy do czynie-
nia w XVI stuleciu z apogeum władzy, polityki i gospodarczej potęgi Państwa 
Kościelnego. Zewnętrznym przejawem głębokiego kryzysu jest „niewola awi-
niońska” (1378-1417), dzieląca Kościół na papistów i koncyliarystów. Kres tej 
schizmie kładą obrady Soboru w Konstancji (1414-1418) oraz elekcja papieża 
Marcina V. Z kolei Sobór w Bazylei (1431-1439) uchwalił dekrety, których 
celem było zwiększenie dyscypliny wśród kleru. Obradujący w latach 1439-
1445, Sobór Florencki doprowadził do czasowej unii z Kościołem greckim. 

Rozumienie Kościoła jako świeckiego państwa Bożego znalazło swoje po-
twierdzenie w inicjowaniu wypraw krzyżowych. Niezgoda na ujęcie Kościoła 
jako feudalnego imperium ujawniła się w poszukiwaniu przez świeckich nowych 
i różnych form duchowości (katarzy, albigensi, husyci, waldensi), w tym także 
maryjnej16. 

Zdecydowana negacja takiego nadmiernie świeckiego, instytucjonalnego 
Kościoła wypłynęła z postulatów reformacyjnych w XVI wieku, w których 
żądano przejścia do niewidzialnej wspólnoty świętych. Wezwanie do rewizji 
dotychczasowej kościelnej i hierarchicznej tradycji w świetle słowa Bożego 
i zasady usprawiedliwienia, stworzyło też inną mariologię i maryjność. Ewan-
gelicy odmówili Maryi aktywnej roli w dziele Odkupienia, zaznaczając, że Ona 
14 Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, H. U. von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, Kraków 

2007, s. 23.
15 Por. S. C. Napiórkowski, Maryja. W Duchowości, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XII, 

Lublin 2008, k. 27-29.
16 Por. A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, 

Kraków 2010, s. 175-185.
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go sama potrzebowała, dlatego nie może być pośredniczką Chrystusa. Marcin 
Luter odrzucił wstawiennictwo Maryi, dopuszczając Jej modlitwę za nas. Z ko-
lei Jan Kalwin zanegował naukę o Jej dziewictwie, znosząc w Genewie nawet 
wszystkie święta maryjne17.

Sprzeciw wobec nadużyć moralnych, dyscyplinarnych wraz z zakwestionowa-
niem nadmiernie rozbudowanych wymiarów widzialnych przez potężne ruchy 
reformacyjne w łonie chrześcijaństwa, doprowadził do zwołania Soboru Try-
denckiego (1545-1563), który paradoksalnie jeszcze bardziej dowartościował 
rozumienie Kościoła jako societas perfecta. Podobne przesunięcia dokonały się 
w mariologii i maryjności. Protestancka ortodoksja nadmiernie powściągliwa 
w stosunku do Najświętszej Panny, wywołała katolicką przesadę w obszarze 
pobożnościowym18. Wątła mariologia uaktywniała instytucjonalną eklezjologię. 

Kolejny etap zmian w nauce o Kościele wiąże się z okresem deizmu i oświe-
ceniowego absolutyzmu. W wieku XVII i XVIII sytuacja Kościoła ulega dość 
istotnym zmianom, gdyż władcy absolutni dążą do podporządkowania sobie 
Kościoła i uniezależniania Go w swoich krajach od związków z Biskupem Rzymu 
(józefinizm, anglikanizm, febronianizm). Uszczerbku doznaje na tym również 
zasada kolegialności, gdyż zostaje naruszone znamię powszechności Kościoła 
i relacje biskupów między sobą i Papieżem.

Istotne zmiany tak w eklezjologii jak i mariologii przynosi wiek XIX. Dzięki 
pracy szkół teologicznych w Tybindze i Rzymie dokonuje się jednak powolne 
odchodzenie od eklezjologii instytucjonalnej i wypracowanie integralnego ob-
razu Kościoła w jego widzialności i pneumatyczności. A w obszarze mariologii 
nie wolno pominąć dokonań M.J. Scheebena, który ją zintegrował z teologią 
dogmatyczną i rozwinął ideę macierzyństwa oblubieńczego, gdzie Maryja zwią-
zana z Chrystusem jest ideałem dla Kościoła i duchową matką ludzi19.

Ta szkicowa prezentacja historii rozwoju myśli o Kościele musi naturalnie 
przywołać wydarzenie i postanowienia Soboru Watykańskiego II (1962-1965), 
który w zakresie eklezjologii okazał się nie tylko kontynuacją Soboru Waty-
kańskiego I (1869-1870), ale zdecydowanym odejściem od eklezjologii jury-
dycznej i wypracowaniem rozumienia Kościoła jako komunii sakramentalnej. 
A mariologia została włączona w treść konstytucji dogmatycznej o Kościele 
Lumen gentium, tworząc ósmy rozdział tego dokumentu Błogosławiona Ma-
ryja dziewica, Boża rodzicielka, w misterium Chrystusa i Kościoła. Odejście 
od zniekształconej mariologii tytułów oraz przywilejów i przejście do mariologii 

17 Por. S. C. Napiórkowski, Maryja. W duchowości, k. 24-25.
18 A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota, s. 185-192.
19 S. C. Napiórkowski, Maryja. W duchowości, k. 29-30. 
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dynamicznej dziejów Zbawienia, pozwoliło nie tylko wprowadzić Maryję do 
grona pielgrzymującego Ludu Bożego, ale oczyściło zasadę Piotrową20

Z powyższego widać, że mariologia w ramach uprawianej wcześniej przez 
wiele wieków eklezjologii instytucjonalnej, była zdegradowana do emocjo-
nalności i uczuciowości. Prowadziło to w skrajnych przypadkach nawet do 
takiego stopnia oderwania Bożej Rodzicielki od całości Objawienia, że Jej 
walory i możliwości przeciwstawiono Chrystusowi czy też niekiedy wywyższano 
Ją ponad Boga Ojca lub ponad Ducha Świętego. Z kolei w reformatorskiej 
eklezjologii, gdzie Kościół pozbawiono instytucji i sakramentalności, nauka 
o Maryi doznała autentycznego zubożenia, posuniętego do zaprzeczania czasem 
podstawowych dogmatów maryjnych i prawdy o Jej pośrednictwie. Nie można 
zatem konstruować odpowiedzialnej eklezjologii bez głębokiego łączenia jej 
z pneumatologii i mariologią.

W kierunku niezbywalnej kolegialności
Już Paweł Apostoł uczył, iż jakkolwiek nie wszyscy w Kościele powołani są 

do świętości, to jednak nie wszyscy mają do spełnienia tę samą misję. W jego 
listach do Koryntian, Galatów czy Efezjan czytamy, iż nie każdy jest Apostołem, 
prorokiem, nauczycielem, Ewangelistą czy pasterzem (por. 1 Kor 12, 28; Ga 
6, 6; Ef 4, 11). A ponieważ Kościół – jak to już wykazaliśmy powyżej, prezen-
tując eklezjogenezę biblijną oraz rozwój jego rozumienia w dziejach – nie jest 
systemem doktrynalnym czy też ludzką społecznością, ale jest nadprzyrodzoną 
wspólnotą, w której Bóg udziela swoich darów zbawczych przez odpowiednio 
do tego powołane osoby. Ludzie ci, ponieważ chodzi tu o Zbawienie, muszą 
mieć urząd sakramentalny, służący tak jedności w prawdach wiary, jak i dla 
udzielania sakramentów oraz zapewniający historyczną ciągłość z Kościołem 
Apostołów, których następcami są biskupi. Ten sakramentalny urząd, w swoich 
trzech stopniach: biskupa, prezbitera i diakona, sprawia duchowe skutki, jakie 
Duch Święty rozprowadza w Mistycznym Ciele Chrystusa, którym jest Kościół21.

W hierarchicznej strukturze Kościoła, posiadającej sakramentalną naturę, 
szczególne miejsce przysługuje biskupom, którzy w łączności z wszystkimi 
innymi biskupami na świecie oraz z Biskupem Rzymu, tworzą Kolegium Bisku-
pów Kościoła powszechnego. To Kolegium, zwane inaczej Episkopatem, uczy, 
uświęca i zarządza Chrystusową owczarnią22. Kolegialne Magisterium Biskupów 
i Papieża swoją posługę spełnia w trzech formach: 1. Na soborze powszechnym, 

20 A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota, s. 197-204.
21 Por. G. L. Müller, Dogmatyka katolicka, Kraków 2015, s. 631-634.
22 Por. KK 19.
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jako Kolegium wspólnie z Papieżem (por. KK 22); 2. Na synodach prowincjal-
nych albo konferencjach Episkopatu, kiedy dochodzi do kolegialnego działania 
Papieża z biskupami (por. KK 22); 3. Papież samodzielnie (ex esse) jako Następca 
św. Piotra, działając jako głowa Kolegium Biskupów (por. KK 22; 25)23.

W obliczu poważnych dramatów, jakie dzisiaj znaczą ludzkość tak w skali 
lokalnej, jak i globalnej, Kościół Boży winien na nowo człowiekowi przekazywać 
orędzie nadziei. Wojny domowe, terroryzm, bieda i rozbój, nędza uchodźców, 
nasilające się uzależnienie od narkotyków i pornografii, wzrastające wskaźniki 
samobójstw, kryzys sensu i duchowo-moralna dezorientacja milionów – to 
wyzwania, które zmuszają Kościół do bycia światłem w tych ciemnościach. 
Trzeba jednak pamiętać, iż Kościół nie jest światłem, lecz ma dać świadectwo 
o tym świetle, którym jest Jezus Chrystus, Syn Boży i Odkupiciel wszystkich 
ludzi. Dlatego podejmowanie w tym kontekście problematyki kolegialności nie 
może być spekulatywną dyskusją, aby wzmacniać kościelną instytucjonalność, 
ale winno prowadzić do usprawnienia jego służby. Kościół, który zajmowałby 
się dziś jedynie tylko własnymi strukturalnymi problemami, byłby dość ana-
chroniczny i obcy światu. Nie wolno tracić z oczu prawdy, iż w swoim istnieniu 
i w swoim posłannictwie nie jest on niczym innym, jak Kościołem Trójjedynego 
Boga, źródła i celu każdego człowieka i całego kosmosu24.

Stąd refleksja nad sposobem wykonywania najwyższej władzy w Kościele 
– którą sprawują Papież jako Biskup Rzymu oraz wszyscy biskupi świata cum 
et sub Petro – nie może pozbywać się swego fundamentalnego odniesienia, 
jakim jest ludzkie pytanie o Boga. Nie ma tu potrzeby przytaczania soborowej 
nauki o jedności prymatu i Episkopatu w całej jej rozciągłości25, ale warto 
podkreślić, że tak Papież, jak i biskupi wskazują w swoim posługiwaniu na 
Chrystusa, Który jedynie w Duchu Świętym może udzielić człowiekowi i światu 
nadziei. Przesadna centralizacja zarządzania Kościołem nie będzie pomocna, 
23 Por. G. L. Müller, Dogmatyka katolicka, s. 640.
24 Por. Tenże, Kollegialität und Ausübung der höchsten kirchlichen Vollmacht. Anmerkungen 

zum Apostolischen Schrieben Evangelii gaudium, „Osservatore Romano” (deutsche Ausgabe), 
30. Januar 2014, s. 4-5.

25 KK 22: „Kolegium albo ciało biskupie posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, 
gdy się je bierze łącznie z Biskupem Rzymskim, następcą Piotra, jako jego głową, i gdy 
nienaruszoną zostaje władza zwierzchnia tego ostatniego nad wszystkimi, zarówno Paste-
rzami, jak wiernymi. Albowiem Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu 
Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę 
nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany. Stan 
zaś biskupi, który jest następcą Kolegium Apostolskiego w nauczycielstwie i w rządzeniu 
pasterskim, co więcej, w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, stanowi również 
razem z głową swoją, Biskupem Rzymskim, a nigdy bez niego, podmiot najwyższej i pełnej 
władzy nad całym Kościołem, władza ta jednak może być wykonywana nie inaczej jak 
tylko za zgodą Biskupa Rzymskiego”.
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lecz znacznie utrudni jego misjonarską działalność. Kolegialność bowiem 
w swym podstawowym założeniu ma wzmocnić dynamikę misyjności Kościoła, 
a szczególnie w zadaniach nowej ewangelizacji, która była przedmiotem obrad 
Synodu Biskupów w 2012 roku. Dotykamy tu poważnego zagadnienia, jakim 
jest ewangelizacja. Warto pamiętać o uprzednich znakomitych dokumentach 
w tej kwestii, a mianowicie: Evangelii nuntiandi Pawła VI z 1975 roku oraz 
będącego dziełem V Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów, obradującej w Aparecida w Brazylii w 2007 roku. Sam Franciszek 
wyzna – udzielając wywiadu hiszpańskiej gazecie „El Pais” w styczniu 2017 
roku – że pastoralne ramy jego posługi zawarte są w Evangelii nuntiandi oraz 
dokumencie z Aparecida. Opierając się na tych dwóch pismach, przedłożył 
w 2013 roku Adhortację Evangelii gaudium, wykreślającą podstawy jego 
rozumienia Kościoła i zasady kolegialności26.

W orędziu XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 
które rozpoczęło się w 2011 roku i podjęło temat nowej ewangelizacji dla 
przekazu wiary chrześcijańskiej, czytamy: 

Prowadzenie ludzi naszych czasów do Jezusa, na spotkanie z Nim, jest sprawą nie-
cierpiącą zwłoki we wszystkich regionach świata, tych, w których ewangelizacja 
nastąpiła dawno bądź ostatnio. Wszędzie bowiem odczuwa się potrzebę ożywienia 
wiary, której grozi osłabienie w kontekstach kulturowych, które uniemożliwiają jej 
zakorzenienie się w życiu osobistym ludzi i obecność w społeczeństwie, jasne prze-
kazywanie treści i wynikające stąd owoce (...). Zmienione okoliczności społeczne, 
kulturalne, ekonomiczne, polityczne i religijne wymagają od nas czegoś nowego: 
abyśmy przeżywali w nowy sposób nasze wspólnotowe doświadczenie wiary i ją 
głosili, poprzez ewangelizację „nową w swym zapale, w swych metodach, w swym 
wyrazie” (przemówienie do uczestników XIX Zgromadzenia CELAM, Port-au-
-Prince, 9 marca 1983 roku, n. 3), jak powiedział Jan Paweł II, ewangelizację, którą 
– przypomniał Benedykt XVI – adresowana jest „zasadniczo do osób, które chociaż 
zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do praktyki 
chrześcijańskiej (...), aby sprzyjać w przypadku tych osób nowemu spotkaniu z Pa-
nem, bo tylko On napełnia nasze ludzkie życie głębokim sensem i pokojem; aby 
sprzyjać odkryciu na nowo wiary, źródła łaski, niosącej radość i nadzieję w życie 
osobiste, rodzinne i społeczne”27.

Dlatego w posynodalnej Adhortacji Evangelii gaudium Franciszek wezwał 
papiestwo oraz centralne struktury Kościoła powszechnego do wsłuchania się 
w wezwanie do nawrócenia. Pisał tam: 

26 Por. S. Scheingraber, Aufbruch zur „verbeulten Kirche“. Die Ekklesiologie von Papst Fran-
ziskus, Echter Würzburg 2019, s. 27-43.

27 Orędzie XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do Ludu Bożego, Rzym 
26 V 2012, nr 2.
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Sobór Watykański II stwierdził, że w sposób analogiczny do Kościołów patriarchal-
nych, Konferencje Episkopatów mogą „dziś wnieść wieloraki i owocny wkład do 
konkretnego urzeczywistnienia się poczucia kolegialności”. Jednak to życzenie nie 
urzeczywistniło się w pełni, ponieważ nie przyjął jeszcze wystarczająco wyraźnego 
kształtu statut Konferencji Episkopatów, który by pojmował je jako podmioty 
o konkretnych kompetencjach, łącznie z pewnym autentycznym autorytetem dok-
trynalnym. Nadmierna centralizacja zamiast pomagać, komplikuje życie Kościoła 
oraz jego dynamizm misyjny28.

Przykładem łączenia kolegialności i maryjności są dla Papieża chrześcijanie 
Wschodu, stąd w Evangelii gaudium odwołuje się do nich: „w dialogu z braćmi 
prawosławnymi my, katolicy, mamy możliwość nauczenia się czegoś więcej na 
temat znaczenia kolegialności biskupów oraz o ich doświadczeniu synodalności. 
Poprzez wymianę darów Duch może nas coraz bardziej prowadzić do prawdy 
i dobra”29.

Nie naruszając w żaden sposób sakramentalnego pośrednictwa zbawczego, 
jakie powiązane jest z urzędem biskupim, pojawiła się papieska sugestia więk-
szego dowartościowania kompetencji Episkopatów, aby wyjść naprzeciw nowym 
wyzwaniom misyjnym Kościoła.

Trzeba jednak pamiętać, że nadmierne dowartościowanie Kościołów lokal-
nych nie tyle będzie osłabieniem papieskiego centralizmu, co będzie prowadzić 
do zachwiania powszechności Kościoła katolickiego. Niektórzy historycy sądzą, 
że Ateny wzbudzają zainteresowanie, gdyż importowały pszenicę i eksportowały 
oliwę. Pojawili się też i teolodzy, którzy twierdzą, iż jednocząca i integrująca 
funkcja Rzymu dla chrześcijan staje się zbyteczna w pluralistycznym świecie. 

Błędne rozumienie tzw. swobodnego wyrażania katolickiej myśli, jakie 
wprowadził Sobór Watykański II odsłania fakt, iż nietolerancja starego papie-
skiego Rzymu była imperialnym limes nie tyle dla herezji, co dla nierozwagi 
i populizmu. Ci, którzy próbują oczyścić chrześcijaństwo z jego tysiącletnich 
naleciałości, aby przywrócić mu rzekomą „pierwotną czystość’, są iluzjonista-
mi. Ogłaszają bowiem „oryginalnymi” i „autentycznymi” wyłącznie te aspekty 
chrześcijaństwa, które akceptuje pospolita umysłowość ich czasów. Chciałoby 
się sarkastycznie spuentować, iż od dwóch tysiącleci „pierwotne chrześci-
jaństwo” przystosowuje się w każdym nowym dziesięcioleciu do panujących 
poglądów.

28 EG nr 32.
29 EG nr 246.
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Zasada Maryjna i konsekwencje jej zastosowania w eklezjologii
Z powyższej rekonstrukcji eklezjogenezy starotestamentalnej i nowotesta-

mentalnej oraz różnych ujęć Kościoła przez XX wieków jego istnienia, wyłania 
się w katolickiej nauce o Kościele rzeczywistość Bosko-ludzka, którą cechuje 
zarówno tak niezbywalny wymiar niewidzialny, jak i absolutnie konieczny 
wymiar widzialny. Kościół zatem potrzebuje swojej instytucjonalnej struktury, 
która jest trachentem Bożej łaski30.

Paschalny Pan po swoim Zmartwychwstaniu gromadzi na nowo uczniów 
i uczennice w nową wspólnotę Ludzi z Bogiem. Tę wspólnotę wierzących ob-
darza misją i uzdalnia ją do jej spełnienia. A zatem te oba elementy komunii 
(communio) i misji (missio) stają się znakiem i narzędziem jedności ludzi z Bo-
giem i pomiędzy nimi, a swój początek mają w jedności ze Zmartwychwstałym. 
W tej popaschalnej wspólnocie są obecni tak Maryja jak i Piotr, a zatem spotyka 
się świętość z instytucją. Według Hansa Ursa von Balthasara zakorzenienie 
wszystkich urzędów odnosi się do maryjnej świętości Kościoła. Zasadniczą 
kościelną postawą jest postawa posłusznego zdania się na Jezusa, gdyż tylko 
On jest pasterzem swojego Kościoła i to On uposaża swoim pełnomocnictwem 
urząd kościelny. Szwajcarski teolog podkreśla zakotwiczenie wszystkiego, co 
„urzędowo męskie” w nie do ogarnięcia sferze kobiecości, czyli w posłusznym 
maryjnym Kościele (Maria Ecclesia).

Relacji między urzędem a świętością Balthasar nie wyraża w przeciwsta-
wianiu Piotra i Maryi. Oznacza to, że w każdym powierzonym urzędzie, który 
w figurze Piotra otrzymuje obiektywną tylko od Chrystusa pochodzącą łaskę, 
jaka umożliwia to posłannictwo, znajduje się także odpowiednie naczynie 
przyjęcia, jakie zakłada subiektywną postawę wiary Świętego Kościoła, co 
urzeczywistnia się w Maryi. Należy pamiętać, iż „subiektywny Duch” posia-
dacza urzędu nigdy nie odpowiada „obiektywnemu Duchowi” przyznanego 
urzędu, czyli przyznanej przez Chrystusa misji i władzy, gdyż posiadacz urzędu 
kryje w sobie grzeszny brak. Dlatego zawsze w Kościele musi interweniować 
zasada Maryjna, poprzez którą zostaje zachowana tożsamość „obiektywnego 
urzędu” i „subiektywnej świętości”. Jednakże przy tym w Maryi, w Świętym 
Kościele, nie zostaje wyczerpana pełnia obiektywnego Ducha, wiążąca się ze 
słowem Bożym, urzędem i sakramentem. Maryja stanowi o wiele bardziej dla 
przyznanego Piotrowi urzędu podstawę do adekwatnej odpowiedzi, na którym 
powinien ustawić się posiadacz urzędu ze swoją odpowiedzią31.

30 Zob. A. Napiórkowski, Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, Kraków 2012, 
s. 308.

31 Por. M. Kehl, Kirche als Institution. Zur theologischen Begründung des institutionellen Cha-
rakters der Kirche in der neueren deutschsprachigen katholischen Ekklesiologie, s. 291-292.
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W dużym stopniu Balthasar przejmuje naukę Augustyna z Hippony o jego 
prawdziwie miłującym Kościele, o gołębicy (columba) i wspólnocie świętych. 
Poprzez swoją zasadniczą jedność obiektywnie przyznanej łaski i subiektywnie 
urzeczywistnianej świętości, Kościół jest tym, który działa właściwie, kiedy 
w swoich urzędach i sakramentach przekazuje miłość Bożą na ludzki sposób. 
Ten „Kościół miłości” znajduje się zawsze w jedności z Chrystusem, który działa 
poprzez swoją miłość i poprzez działanie Kościoła urzędowego, nawet jeśli są to 
grzeszni posiadacze urzędu. Swoją refleksję na temat uzasadnienia instytucjo-
nalnego charakteru Kościoła teolog z Bazylei rozszerza także o zasadę Janową32.

Chrześcijaninem w ogóle może być tylko ten, kto wyraża w całym swoim 
istnieniu formę posłusznego Chrystusa. Chodzi o to, aby wyrażać sobą jedność 
wydania się w wierze (kobiecość, „rzeczowo”) z darem Chrystusa (męskość, 
„formalnie”). Podejmując rozważania na temat chrześcijańskiej postawy i ko-
ścielnej instytucji, dość często Balthasar opisuje urzędowe i sakramentalne 
wymiary w Kościele jako „krystalizację miłości” lub „skrystalizowaną miłość”. 
Kolejnym aspektem obok miłości, instytucjonalnego urzędu, jest krzyż. Ak-
ceptacja krzyża wypływa z przyjęcia postawy posłuszeństwa. Droga ogołocenia 
(kenozy) winna być tak blisko posiadaczy urzędów, jak bliska jest maryjnej 
drodze miłości33.

Wolno zauważyć, że instytucjonalność urzędu jak i świętość wypływająca 
z tajemnicy Maryjnej zasady muszą być zintegrowane w Kościele, czyli w ca-
łość zbawczego działania Trójcy Świętej. Aby zapobiec przewartościowaniu 
kościelnych urzędów, trzeba uwzględniać Kościół jako Maryję. Dzięki temu 
instytucjonalność odkryje prawdę o sobie w posłuszeństwie Maryjnego „amen” 
i Chrystusowego krzyża34.

O pozytywnej funkcji mariologii w eklezjologii pisał także kard. Joseph Rat-
zinger. Męskiemu, aktywistyczno-socjologicznemu charakterowi Ludu Bożego, 
przeciwstawiał Kościół (Ecclesia) jako rodzaj żeński. Kościół jest jedynie pełny 
wówczas, gdy jego struktura i działanie żyją tajemnicą macierzyństwa i miłości 
oblubieńczej. Ta differentia specifica odróżniała już wyraźnie nowotestamentalny 
Kościół od pielgrzymującego Ludu Bożego starego przymierza35. 

Eucharystyczno-chrystologiczne ujęcie Kościoła, jakie dzisiaj funkcjonuje 
w eklezjologii będzie poprawnie rozumiane tylko wówczas, jeśli będzie zawierać 
w sobie tajemnicę Maryjną. Najświętsza Panna to słuchająca służebnica – 
zachowana od grzechu przez uprzednią łaskę – wypowiada swoje fiat (amen), 

32 Por. tamże, s. 293-294.
33 Por. tamże, s. 301-305.
34 Por. tamże, s. 307-311.
35 Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, H.U. von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, s. 20-21.
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i dzięki temu zostaje wybrana przez Boga Ojca, a w konsekwencji Matką Jezusa, 
aby stać się także Matką Chrystusowego Kościoła. Urząd Piotra jest tym samym 
uprzedzony przez miłość i posłuszeństwo Maryi. Warto podkreślić, że Maryja 
była pierwszą charyzmatyczką, nie posiadając urzędu. Miłość idąca z Bożego 
Ducha jest bowiem treścią chrystocentrycznego i soteriologicznego spełniania 
się kościelnego urzędu. 

Ukazując Maryję jako Matkę ewangelizacji, Papież wyzna: 
Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów, 
aby Go przyzywać (por. Dz 1, 14), i w ten sposób uczyniła możliwą eksplozję misyjną, 
jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościo-
ła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji36.

Słowa kluczowe: powstawanie Kościoła, eklezjologia, kolegialność, mariologia, 
ewangelizacja.
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Wstęp
Już u zarania głoszenia Królestwa Bożego przez Pana Jezusa i tworzenia 

struktur Kościoła, zostało przez Niego powołane Kolegium Apostołów od-
powiedzialne za ewangelizację świata, albowiem im nakazał, aby szli na cały 
świat głosić ludziom Dobrą Nowinę. Pierwszą strukturą ewangelizacyjną 
a jednocześnie jako uporządkowany zespól głoszących Ewangelię Chry-
stusa było właśnie Kolegium Apostołów, które z czasem stało się podłożem 
instytucji zwanej kolegialnością w Kościele. W dalszym rozwoju Kościoła 
znaczenia nabierała synodalność. Synody miały szeroki wachlarz działalności, 
od synodów organizowanych dla jednego Kościoła lokalnego poczynając od 
synodów partykularnych jak przykładowo synod diecezjalny lub synod zespołu 
Kościołów partykularnych, wśród których rozróżnia się synod plenarny i synod 
prowincjalny, w sprawach dotyczących sprawowania władzy ustawodawczej1. 
O tych dwóch rzeczywistościach kościelnych: kolegialności i synodalności 
będzie mowa w niniejszym opracowaniu, ze wskazaniem na ich rolę budowania 
wspólnoty Kościoła.

Kolegialność w Kościele
Sobór Watykański II mówiąc o hierarchicznym ustroju Kościoła nawiązuje 

do działalności Pana Jezusa: „Pan Jezus, modląc się do Ojca i powołując tych, 
których zechciał, ustanowił Dwunastu, aby z Nim byli i aby posłani przez Niego 
głosili Królestwo Boże (zob. Mk 3, 13-19). A jednocześnie Apostołów tych 
(Łk 6,13), których: 

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich Dwunastu, 
których też nazwał Apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego 
Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna 
Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, 
który stał się zdrajcą, ustanowił jako kolegium, czyli jako zespół, na którego czele 
postawił wybranego spośród nich Piotra2.

Po Zmartwychwstaniu Jezusa Apostołowie, wspierani przez uczniów, szli 
na cały świat głosząc Ewangelię. Ich następcy, biskupi, czynili to samo niosąc 
wszelkim narodom Ewangelię Zbawienia. Sobór dalej naucza, że biskupi jako 
następcy Apostołów, poprzez „święcenia biskupie, wraz z płynącą z nich misją 
uświęcania, przynoszą również funkcje nauczania i kierowania, które jednak ze 
swojej natury mogą być wykonywane tylko w hierarchicznej komunii z głową 

1 M. Sitarz, Synod. I. W Kościele Rzymskokatolickim, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 18, 
Lublin 2013, kol. 1339-1340.

2 KK 19.



105ks. Mieczysław Olszewski, Rola kolegialności i synodalności w budowaniu wspólnoty...

Kolegium i jego członkami”3. Sobór poucza, odwołując się do ustanowienia 
Pańskiego, że jak św. Piotr i pozostali Apostołowie stanowili jedno Kolegium 
Apostolskie, w podobny sposób Biskup Rzymu, Następca Piotra i biskupi, 
następcy Apostołów, pozostają we wzajemnej łączności. Uwidoczniła się ta 
zasada w zwoływaniu synodów w celu rozstrzygania ważniejszych spraw doty-
czących porządku prawnego i głoszenia Ewangelii. Zadania te wskazują zaś na 
kolegialny charakter Episkopatu. Potwierdzeniem tej zasady jest zwoływanie 
soborów powszechnych od starożytnych do obecnych czasów. Jednakże, co 
należy podkreślić, Kolegium, jako ciało biskupie posiadało (i posiada) władzę 
autorytatywną jedynie wtedy, gdy pozostaje w łączności z Biskupem Rzymu 
jako jego głową i gdy nienaruszony pozostaje jego prymat wobec wszystkich 
pasterzy i wiernych4.

Posoborowy Kodeks Prawa Kanonicznego potwierdza nauczanie Soboru 
Watykańskiego II o znaczeniu prawnym rozumienia Kolegium Biskupów. 
W kan. 336 stwierdza: 

Kolegium Biskupów, którego głową jest Papież a członkami biskupi na mocy sakra-
mentalnej konsekracji oraz hierarchicznej wspólnoty z głową Kolegium i z innymi 
członkami, i w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, razem ze swoją głową, 
a nigdy bez niej, stanowi również podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym 
Kościołem (KPK, kan. 336).

Te prawdy wynikające z nauczania Pana Jezusa, a później Soboru Waty-
kańskiego II, potwierdza także Katechizm Kościoła Katolickiego z roku 1994 
w punktach 552-553. Tenże Katechizm mówiąc o posłudze sakramentalnej 
Kościoła podkreśla jej charakter kolegialny wyrażający komunię braterską:

Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy także jej charakter kolegialny. 
Istotnie, od początku swojej misji Pan Jezus ustanawia Dwunastu, którzy byli zacząt-
kiem Nowego Izraela i początkiem świętej hierarchii. Razem wybrani, zostali także 
razem posłani, a ich braterska jedność będzie służyć komunii braterskiej wszystkich 
wiernych, będzie ona jakby odbiciem i świadectwem Osób Boskich (KKK 877).

W tych wypowiedziach podstawowych dokumentów Kościoła wyraźnie wy-
brzmiewa jedność całej hierarchii Kościoła, która nosi charakter wspólnotowy 
i tworzącą wspólnotę w Kościele.

Synodalność w Kościele
Powstanie instytucji Synodu datuje się już na II wiek po Chr. jako wyraz 

jedności pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, jak też z potrzeby konsultacji 

3 Tamże, 21.
4 Zob. tamże 22.
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w sprawach wiary5. Źródłosłów dla określenia pojęcia „synod” pochodzi z języka 
greckiego sin hodos – „iść razem”, „odbywać wspólną drogę”. W związku z roz-
wojem Kościoła i powstawaniem nowych biskupstw i tworzeniem się prowincji 
kościelnych, rodziła się potrzeba zwoływania synodów o różnym charakterze, 
przede wszystkim synodów diecezjalnych i prowincjonalnych, a od kilku dzie-
siątków lat także ogólnokościelnych.

Po Soborze Watykańskim II ogromnego znaczenia nabrał Synod Bisku-
pów, co było zasługą papieża Pawła VI, który wydał motu proprio Apostolica 
sollicitudo dnia 15 września 1965 roku na wniosek Soboru Watykańskiego 
II, wskazując na prawa Papieża, ustanawiając instytucję Synodu Biskupów 
i zasady funkcjonowania tegoż Synodu. Od tego czasu Papieże zwołali już 
wiele Synodów Biskupich w Rzymie. Od czasu powołania instytucji Synodu 
Biskupów odbyło się ponad dwadzieścia synodów. Wyniki obrad były zwykle 
ujęte w ważne Adhortacje Papieży kierowane do całego Kościoła. Każdy z tych 
synodów miał znaczenie dla Kościoła, ale niektóre z nich są godne podkreśle-
nia ich ważności i wyjątkowości. I tak Synod Biskupów zwołany przez papieża 
św. Pawła VI o ewangelizacji we współczesnym świecie z Adhortacją Evangelii 
Nuntiandi z roku 1974 roku; a także o katechizacji we współczesnym świecie, 
z podsumowaniem obrad Synodu Biskupów z roku 1977 w Adhortacji Cate-
chesi tradendae. 

Święty Jan Paweł II bardzo systematycznie zwoływał Synody Biskupów, które 
później owocowały cennymi Adhortacjami. Można tu wymienić kilka bardzo 
ważnych Adhortacji apostolskich, m.in. o zadaniach rodziny chrześcijańskiej 
we współczesnym świecie z roku 1980 z podsumowującą obrady Adhortacją 
Familiaris Consortio; II Nadzwyczajny Synod Biskupów w dwadzieścia lat od 
zakończenia Soboru Watykańskiego II z rewelacyjną relacją końcową; o po-
wołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie z 1985 roku, z cenną Adhor-
tacją Christifideles Laici datowaną na rok 1987, czy też Synod Biskupów na 
temat formacji kapłańskiej we współczesnym świecie z roku 1990 zwieńczony 
Adhortacją Pastores dabo vobis. Za pontyfikatu papieża Benedykta XVI tak-
że miało miejsce kilka ważnych spotkań Synodu Biskupów, z których warto 
wymienić m.in. Synod z roku 2005 o Eucharystii jako źródle i szczycie życia 
oraz misji Kościoła z Adhortacją Sacramentum Caritatis oraz o nowej ewan-
gelizacji z roku 2012 z Adhortacją apostolską Evangelii Gaudium. Również 
papież Franciszek zwołał kilka Synodów Biskupich. Jeden z nich z roku 2015 
jako przedmiot rozważań miał „Powołanie i misja rodziny we współczesnym 
świecie” z podsumowaniem Adhortacją Amoris laetitia. I ostatni, najnowszy 

5 Zob. M. Sitarz, Synod. I. W Kościele Rzymskokatolickim, kol. 1339-1340.
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Synod Biskupów, kładł nacisk na troskę o poszanowanie przyrody, miał miejsce 
w Brazylii i został nazwany „Synodem Amazońskim”. 

Po Soborze Watykańskim II wiele Kościołów lokalnych podjęło wysiłek prze-
prowadzania synodu diecezjalnego, aby przede wszystkim dostosować przepisy 
prawne regulujące funkcjonowanie diecezji do nowych soborowych wymagań 
i nowych uwarunkowań społecznych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dotychcza-
sowe cele synodów diecezjalnych czy prowincjonalnych, kładące nacisk na 
regulacje prawne życia i działalności Kościoła lokalnego, to nie były one zbyt 
często zwoływane. Być może działo się to na skutek ogłoszenia doskonałego 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, np. w Polsce z roku 19176 czy posoborowego 
Kodeksu Prawa Kanonicznego wydanego w Polsce w roku 1994. Tymczasem 
zachęta i polecenie Soboru Watykańskiego II: 

aby czcigodne instytucje Synodów i Soborów nabrały nowej mocy, a przez to 
stosowniej i skuteczniej dało się zaradzić wzrostowi wiary i zachowaniu karności 
w różnych Kościołach, stosownie do okoliczności czasu (DB 37).

Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany Konstytucją Apostolską Sa-
crae Disciplinae Leges z dnia 25 stycznia 1983 roku w księdze drugiej poświę-
conej „Ludowi Bożemu”, w części drugiej omawiającej „Hierarchiczny ustrój 
Kościoła” określa w kanonach 460-468, czym jest synod diecezjalny, komu 
służy, a jednocześnie podaje reguły jego przeprowadzenia. Zasadniczym celem 
synodu diecezjalnego ma być świadczenie pomocy i doradztwa biskupowi die-
cezjalnemu, któremu zostało powierzone kierowanie Kościołem lokalnym „dla 
dobra całej wspólnoty diecezjalnej” (kan. 460). Zwołanie i przeprowadzenie 
synodu jest wyłącznym prawem biskupa w jego kierowaniu powierzonym mu 
Kościołem; jest prawem, a jednocześnie wydarzeniem wyrażającym wspólnotę, 
która jest głęboko zakorzeniona w naturze Kościoła.

Kolegialność i synodalność w budowaniu wspólnoty Kościoła
Gdy mówimy o budowaniu wspólnoty Kościoła, warto się zastanowić, co 

rozumiemy pod terminem „wspólnota”. Jest wiele opracowań dotyczących 
wspólnoty, ale nas najbardziej interesują te z nowszych wypowiedzi, a które 
bazują na Relacji końcowej II Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie 
w 1985 roku. Relacja końcowa stwierdza: 

Eklezjologia „komunii” (communio) jest ideą centralną i podstawową w dokumen-
tach Soboru: Pojęcie koinonia – communio oparte na Piśmie św., obecne w Ko-
ściele starożytnym i w Kościołach Wschodnich aż po dziś dzień cieszy się wielkim 

6 Kodeks Prawa Kanonicznego był wydany po łacinie, np. Codex iuris canonici iussu digestis 
Benedicti Papae XV, Freiburg in Br. 1918.



108 KOLEGIALNOŚĆ W KOŚCIELE KATOLICKIM

uznaniem. Stąd Sobór Watykański II uczynił wiele, aby Kościół był wyraźniej 
rozumiany jako „komunia” i bardziej konkretnie jako „komunia” realizowany7. 
„Relacja końcowa” wyjaśnia dalej, jak należy rozumieć komunię Kościoła: „U pod-
staw komunii chodzi o zjednoczenie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu 
Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie Bożym i w sakramentach. Chrzest 
jest bramą i fundamentem Komunii Kościoła. Eucharystia jest źródłem i szczytem 
całego życia chrześcijańskiego. „Komunia” z Ciałem Chrystusa w Eucharystii buduje 
wewnętrzne zjednoczenie („komunię”) wszystkich wiernych w Ciele Chrystusa, 
którym jest Kościół8. 

Walter Kasper jako specjalny relator na II Nadzwyczajnym Synodzie (1985) 
porusza jeszcze inny, a bardzo ważny aspekt, który odnosi się do wspólnoty 
jako do źródła jedności Kościołów lokalnych ugruntowanej na celebrowaniu 
tej samej Eucharystii. Rozumienie jedności Kościoła jako jedności wspólnoty 
pozostawia szerokie ramy dla zaistnienia prawowitej wielości Kościołów lokal-
nych w obrębie większej struktury, ale w jednej wierze, przy sprawowaniu tych 
samych sakramentów i w spełnianiu tych samych funkcji. W tej odnowionej 
eklezjologii wspólnoty znajduje się miejsce na kolegialność, którą najlepiej 
można wyrazić słowami communio hierarchica. W pojęciu communio hierarchica 
urząd biskupa zostaje mocno związany z Kościołem powszechnym, a konkretnie 
we wspólnotę z Papieżem i biskupami. Według świadectwa Pisma Świętego 
oraz kościelnej tradycji, jedność jest zasadniczym określeniem istoty Kościoła, 
który dzięki tej jedności staje się una, sancta, catholica et apostolica ecclesia. Ten, 
omawiany przez Waltera Kaspera aspekt, stawia pewne warunki w realizacji 
jedności, a mianowicie: więcej kolegialności, więcej współodpowiedzialności, 
więcej informacji i przejrzystości w procesach decyzyjnych, aniżeli to się jeszcze 
dzieje w obecnym Kościele9.

Jednocześnie uczestnicy II Nadzwyczajnego Synodu dają wyraz temu rozu-
mieniu Kościoła, że podczas trwania Synodu doznawali poczucia wspólnoty: 
„Synod ten dał nam doświadczyć «komunii» (communio) w jednym Duchu, 
w jednej wierze i nadziei oraz w jednym katolickim Kościele”10.

Również papież św. Jan Paweł II przygotował po II Nadzwyczajnym Synodzie 
Biskupów bardzo ważną dla rozumienia Kościoła jako wspólnoty Adhortację 

7 Relacja końcowa, Dodatek do numeru 10-11-12 „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 
z 1985 r., s. 5.

8 Tamże.
9 W. Kasper, Kirche als communio. Ueberlegungen zur ekkle4siologiuschen Leitidee des Zweiten 

Vatikanischen Konzils, [w:] Die bleibende Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils, red. 
F. Koenig, Duesseldorf 1986, s. 78 passim.

10 Relacja końcowa, Dodatek do nr 10-11-12 „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 1985, 
s. 1.
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Christifideles Laici, w której nawiązuje do Relacji końcowej tegoż II Nadzwy-
czajnego Synodu Biskupów, mówiąc dosłownie: 

Eklezjologia „komunii” (communio) jest ideą centralną i podstawową w dokumen-
tach Soboru. Pojęcie Koinonia – communio, oparte na Piśmie Świętym, cieszyło się 
w Kościele starożytnym i cieszy się do dziś w Kościołach Wschodu wielką czcią. 
Stąd Sobór Watykański II uczynił wiele, aby Kościół był wyraźniej rozumiany jako 
„komunia” i bardziej konkretnie jako „komunia” urzeczywistniany11.

I dalej Papież mówi: „Rzeczywistość Kościoła-Komunii wiąże się nieodłącz-
nie, więcej, zajmuje centralne miejsce wewnątrz owego misterium, którym 
jest Boży plan zbawienia ludzkości”12.

Podobnie synodalny końcowy dokument podkreśla, że pojęcie „komunii” jest 
oparte na Piśmie Świętym. Warto podkreślić, że poruszając temat „komunii”, 
wielu teologów powołuje się na opracowanie Friedricha Haucka w ThWNT13, 
który wskazuje na podstawowe znaczenia rodziny słów w Biblii; koinos, koinoo 
i pokrewne, a mianowicie: mieć udział w czymś, dawać (zapewniać) komuś 
udział w czymś, ale też jako kategoria podstawowa: koinonia – „wspólnota”. Za-
sadnicze znaczenie słowa koinonia – „mieć udział w czymś” – występuje przede 
wszystkim u św. Pawła, u którego otrzymuje to słowo treść religijną i oznacza 
wspólnotę wierzącego z Chrystusem i to zarówno jako udział w zbawczych 
dobrach, jak też udział we wspólnocie z innymi wierzącymi. Chrześcijanie są 
powołani do wspólnoty z Chrystusem: „Wierny jest Bóg, który powołał nas do 
wspólnoty (eis koinonian) z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym” 
(1 Kor 1,9). Jeżeli św. Paweł akcentuje słowa „z Synem swoim”, to wskazuje na 
to, że wspólnota przekracza nie tylko wzajemną zależność, ona wychodzi poza 
siebie i kieruje się do Boga. Zatem słowo koinonia oznacza stosunek wiernych 
do Jezusa Chrystusa w szerszym znaczeniu14. Pojęcie koinonia oznacza też udział 
w życiu Chrystusa: „Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że 
z Nim żyć będziemy” (Rz 6,8). Święty Paweł posługuje się słowem koinonia także 
na określenie wspólnoty powstałej na Ostatniej Wieczerzy. Udział w Chrystusie, 
który przeżywa się w wierze, jest urzeczywistniony w sakramencie: „Kielich 

11 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici o powołaniu i misji 
świeckich w Kościele dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, 19.

12 Tamże.
13 F. Hauck, koinos, [w:] G. Kittel, Theologisches Woerterbuch zum Neuen Testament, Bd 

3, s. 796-810; por. J. Schattenmann, Gemeinschaft, [w:] Theologisches Begriffslexikon 
zum Neuen Testament, red. L. Coenen, B. Beyreuther, H. Bietenhard, Wuppertal 1967, 
s. 495-498.

14 K. Kertelge, Koinonia und Einheit der Kirche nach dem Neuen Testament, [w:] Communio 
Sanctorum. Festschrift fuer P. W. Scheele, red. J. Schreiner, K. Wittstadt, Wuerzburg 1988, 
s. 56.
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błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem (koinonia) we 
Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem (koinonia) w Cie-
le Chrystusa?” (1 Kor 10, 16). Chrześcijanie mają również udział w Duchu 
Świętym, a przez Ducha Świętego łączność z Chrystusem: „Łaska Pana Jezusa 
Chrystusa, miłość Boga i dar jedności (koinonia) w Duchu Świętym niech będą 
z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13). Na podstawie udziału w darach duchowych 
chrześcijanie łączą się pomiędzy sobą i tworzą dzięki temu w znaczeniu ekle-
zjalnym wspólnotę Ducha Świętego15. Tak więc udział w Jezusie Chrystusie 
i w Duchu Świętym i w Jego darach, oznacza wspólny udział z innymi wierzą-
cymi w Chrystusa, stąd koinonia ma znaczenie wybitnie eklezjalne.

Powyższe stwierdzenia i dociekania teologów opierają się na Słowie Bożym. 
Takim chyba najbardziej wymownym przykładem do tworzenia wspólnotowej 
postawy uczniów Chrystusa, jest mowa pożegnalna Pana Jezusa, zanotowana 
przez św. Jana Apostoła, w której Jezus zachęca Apostołów do trwania w jed-
ności i we wspólnocie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wza-
jemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali” (J 13, 34-35). Zachęta Pana Jezusa do trwania we 
wspólnocie i jedności była praktykowana przez pierwotny Kościół. Kościół 
staje się wspólnotą, jakiej pragnął sam Pan Jezus, gdy modlił się za uczniów: 
„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć 
we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17, 
20-21). Po Wniebowstąpieniu Jezusa, jak notują Dzieje Apostolskie, wrócili 
Apostołowie z Góry Oliwnej do Jerozolimy i: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego” 
(Dz 1, 14). Ta jedność chrześcijan pierwotnego Kościoła pielęgnowana była 
nadal: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie (koinonia), w łama-
niu chleba i w modlitwach. (...) Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, 
a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca” (Dz 
2, 42; 46). Takie zachowania chrześcijan widoczne są na początku działania 
Kościoła. Przykładem takiej postawy osób odpowiedzialnych za ewangelizację 
świata jest tzw. Sobór Jerozolimski. Kolegium Apostołów jest tu wzorcowym 
przykładem jedności i wspólnoty pierwotnego chrześcijaństwa, przy wspólnym 
podejmowaniu decyzji. Gdy bowiem powstały nieporozumienia w Azji, zwłasz-
cza w Antiochii, na tle żądań przybyszów z Judei, aby przed udzieleniem chrztu 
dopiero co nawróconym poganom, najpierw dokonać obrzezania ich według 
zwyczaju Mojżeszowego, czemu sprzeciwiali się św. Paweł i św. Barnaba. Dla 

15 Tamże.
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rozwiązania problemu wysłano z Antiochii do Jerozolimy Pawła i Barnabę i kilku 
innych chrześcijan. Tam zebrali się Apostołowie i podjęli jednogłośnie decyzję: 

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru, 
oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, 
od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od 
tego. Bywajcie zdrowi (Dz 15, 28-29).

Tymczasem najważniejsze dokumenty Kościoła soborowego i posoborowego 
w rozważaniach dotyczących tematu synodu poruszają bardzo ważną sprawę, 
jaką w czasie posoborowym stał się termin communio, co nie jest nowością, 
bowiem od początków organizowania synodów bardzo pilnie pielęgnowano 
wspólnotę kościelną, rozwijano ją i zapobiegano ewentualnym wydarzeniom 
niesprzyjającym trwałości wspólnoty. 

Sobór Watykański II stwierdza w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele: 
„Chrystus, jedyny Pośrednik, ustanowił swój święty Kościół, tę wspólnotę 
wiary, nadziei i miłości tu na ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go 
też podtrzymuje, przez niego prawdę i łaskę rozlewa na wszystkich” (KK 8). 
A dalej Sobór podkreśla, że Kościół będąc Mistycznym Ciałem Chrystusa, 
funkcjonuje jako widzialne zgromadzenie i wspólnota duchowa.

Ta prawda o jedności i wspólnocie Kościoła jest uwidoczniona w specjalnych 
instytucjach Kościoła, którymi są sobory powszechne, a od 1967 roku także 
w Synodzie Biskupów, jak też w synodach partykularnych, prowincjonalnych 
i diecezjalnych. Przykładem może służyć Synod Biskupów, który jako 

zebranie biskupów, wybranych z różnych regionów świata, którzy gromadzą się 
w określonych terminach, ażeby umacniać ścisłą łączność między Biskupem Rzymu 
i biskupami. (...) Do ogólnych zadań Synodu Biskupów należą: podtrzymywanie 
więzi oraz żywej współpracy między papieżem i biskupami16.

Aby wspólnota synodalna, a w dalszej perspektywie wspólnota Kościoła 
lokalnego, mogła się umacniać i rozwijać, odnośnie zwłaszcza do synodu diece-
zjalnego, świadczy o tym KPK (kan. 468), gdy mówi o jego składzie. Na synod 
diecezjalny powinni być wezwani jako członkowie tegoż zgromadzenia: biskup 
koadiutor oraz biskupi pomocniczy, wikariusze generalni i wikariusze biskupi 
oraz wikariusz sądowy, kanonicy katedralni, członkowie Rady Kapłańskiej, 
wierni świeccy, także członkowie instytutów życia konsekrowanego, wybrani 
przez Radę Duszpasterską, rektor Seminarium Duchownego, dziekani i po 
jednym prezbiterze z dekanatu, a także niektórzy przełożeni instytutów zakon-
nych i stowarzyszeń życia apostolskiego (KPK kan. 463). Ta lista uprawnionych 
członków synodu uzmysławia fakt, że w nich uwidacznia się cała wspólnota 
Kościoła lokalnego. 
16 M. Sitarz, Synod Biskupów, [w:] Leksykon Teologii Pastoralnej, Lublin 2006, s. 823.
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Jak zaznaczono Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że celem synodu 
diecezjalnego jest realizowanie dobra całej wspólnoty diecezjalnej (kan. 460). 
To biskupowi ordynariuszowi powierzono prawo powołania synodu, który jest 
wydarzeniem wspólnotowym, wspólnota Kościoła zaś na każdym szczeblu jego 
działania jest głęboko zakorzeniona w samej naturze Kościoła. 

Dlatego, aby wszelkie instytucje Kościoła, w naszym przypadku Kolegium 
Biskupów i kolegialność instytucjonalna i jako zasada funkcjonowania Kościoła 
w ogóle, a także, aby sobory i synody budowały wspólnotę, należy mieć stale 
przed oczyma istotną prawdę: Kościół jest wspólnotą i za jej budowanie na 
każdym szczeblu instytucji kościelnych, a także w jego najmniejszej organiza-
cyjnie cząstce – parafii, aby była budowana przez wszystkich członków Kościoła: 
tych na wysokim szczeblu i tych wszystkich wiernych na najniższym szczeblu 
przynależności do Kościoła-wspólnoty. 

Słowa kluczowe: kolegialność, Kolegium Apostołów, św. Paweł, synodalność, 
Sobór Jerozolimski, Sobór Watykański II, Synody Biskupów, II Nadzwyczajny 
Synod Biskupów 1985, synod diecezjalny, wspólnota – koinonia.
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The article concerns three basic realities: truth, communication and com-
munion, whose proper understanding is the foundation of individual, church 
and social life. The sources of inquiry are: the Bible, theology and philosophy. 
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Połączenie ze sobą prawdy, komunikacji i komunii prowokuje pytanie o za-
chodzącą między nimi relację, a próba odpowiedzi na to pytanie domaga się 
pytania pomocniczego o to, czym jest rzeczywistość określona tymi pojęciami. 
Problem wprawdzie nie jest nowy, ale w zmiennych okolicznościach życia ludzi 
domaga się na nowo jego postawienia.

Prawda
W kulturze europejskiej, zwłaszcza chrześcijańskiej, arche (principium) sta-

nowią języki: hebrajski, grecki i łaciński. Każdy z nich posiada własne słowo 
na określenie prawdy. Każde z nich ma swoją specyfikę. Hebrajskie emeth ak-
centuje element stałości i mocy. „Starotestamentalna «prawda» stanowi cechę 
charakterystyczną tego, co trwałe, pewne, wypróbowane, na czym można się 
oprzeć lub na czym można polegać”1. W języku greckim występuje aletheia. Sep-
tuaginta tym słowem tłumaczyła emeth i tak przeszło do Nowego Testamentu. 

1 H. Witczyk, Prawda w Biblii, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 279.
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Należy zauważyć, że rdzeniem aletheia jest Theos (Bóg). Grecki język w ten 
sposób odnosi do źródła wszelkiego bytu i określa relację, w jakiej należy wi-
dzieć wszelkie stworzenie, także człowieka i wspólnotę ludzką. Łacińska veritas 
ukazuje prawdę jako rzeczywistość weryfikowalną. W ujęciu czasownikowym 
verificatio to sprawdzanie. Bliskie temu jest stwierdzenie: Veritas – adaeguatio 
rei et intellectus. Stwierdzenie to ukazuje prawdę jako relację. Jej moc zależy od 
jej krańców. I tu najczęściej ludzie się gubią. Res może oznaczać wszelki byt: 
Boga, rzeczy materialne (martwe lub żywe), stworzenie i Stwórcę. Szczególną 
rangę posiada słowo „osoba” (persona, hypostasis) odnoszone do Boga, aniołów 
i człowieka. Poznawanie prawdy na tym odcinku potrzebuje właściwych metod. 
Dziś zajmuje się tym bardzo rozbudowany zespół nauk. Użycie niewłaściwej 
metody prowadzi do błędu. 

Intellectus jak drugi kraniec relacji też ulega różnego rodzaju zagubieniom. 
Przede wszystkim umysł ludzki nie jest wszechmocny i rzadko godzi się na 
tajemnicę. Nadto umysł nie wystarcza człowiekowi do rozumienia prawdy. 
Człowiek przez to chętnie posługuje się językiem poetyckim (w ogóle artystycz-
nym) i naukowym. Człowiek jednak zamknięty tylko w naukowym poznawaniu 
rzeczywistości nie rozumiałby świata, siebie i Boga.

Horyzontalne odkrywanie prawdy domaga się uzupełnienia o wymiar wer-
tykalny. Jest to zwłaszcza konieczne przy stawianiu pytań ostatecznych, które 
warunkują sens życia. Różnorakie religie podejmują ten problem, lecz często 
niestety bezskutecznie, bo nieweryfikowalnie. Dla chrześcijan gwarantem 
znalezienia odpowiedzi na pytania ostateczne jest Bóg objawiony w Starym 
i Nowym Testamencie. Objawienie starotestamentalne ukrywa się w Nowym, 
a Nowy rozwija Stary. Potwierdził to Jezus Chrystus w rozmowie z uczniami 
w drodze do Emaus. „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia 
we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 
wejść do swojej chwały. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków 
wyjaśniał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,25-27).

Jezus odwołując się do Starego Testamentu, wymagał od swoich rozmów-
ców wiary. W ten sposób związał rozum ludzki z wiarą. Dwie te rzeczywi-
stości wprawdzie stykają się ze sobą, ale pochodzą z różnych źródeł. Rozum 
pozostawiony sam sobie opiera się na podstawowych zasadach myślenia, np. 
niesprzeczności, wynikania i innych. Wiara religijna natomiast ma dla siebie 
początek u Boga, który stwarzając człowieka nie przestaje o niego się troszczyć. 
Wyrazem tej troski jest Biblia, która słowem ludzkim przekazuje Słowo Boga, 
mówiące o tym, co jest dobre, a co jest złe, i co należy czynić, a czego unikać.

Biblia jest szczególną Księgą Kościoła i to nie tylko pod względem gatunków 
literackich. Żadna księga jej nie zastąpi. Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna 
Chrystusa (św. Hieronim). Ona nie tylko przekazuje wiedzę, lecz także daje 
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dostęp do rzeczywistości objawionej. Prawda w niej nie czyni z niej zamkniętą 
księgę wiedzy. Czytelnik Biblii, poznając Boga, otrzymuje światło, pozwalające 
mu widzieć całą rzeczywistość. Od pojęć może przechodzić do doświadczenia 
i przeżywać je sytuacyjnie jako zbawcze wydarzenia. W ten sposób zamysł Boży 
objawia się jako realizacja planu Bożego w ujęciu uniwersalnym. Wierzący 
potrzebuje odrobiny wiedzy, aby rozumieć to, co się wokół niego dzieje, ale 
dopiero przeżywanie osobiście wydarzenia czyni jego wiarę żywą i przekonującą 
innych. Wiara przeżyta sytuacyjnie, czyni z człowieka świadka wyznawanej wia-
ry. Dawanie świadectwa wierze jest powinnością każdego człowieka wierzącego. 

Komunikacja
Prawda jako właściwość ontyczna bytu przyciąga do siebie człowieka. Jest 

on jak słonecznik, który wychyla się ku słońcu. Człowiek, przyciągany przez 
prawdę, stara się ją odkrywać, zgłębiać i nią się rozkoszować. Jest tak zwłaszcza 
względem Boga, który stworzywszy człowieka, dał mu siebie za cel ostateczny. 
Serce człowieka jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu2.

By to odkryć, potrzeba wiary, tzn. szczególnego daru od Boga, którego to 
daru nie można wysłużyć, kupić lub wymusić. Jest on całkowicie wolny i dar-
mowy. Nazywamy go łaską (charis, gratia), a rozpoznajemy go wiarą (pistis, 
fides). „Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). Troska Boga o ludzi osiągnęła 
apogeum w Jezusie Chrystusie. „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 
niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił 
do nas przez Syna” (Hbr 1,1).

Jest to szczególna komunikacja. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem; stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem (kai 
ho Logos sarks egeneto J 1,14). Wcielenie Syna Bożego, ziemskie życie Jezusa 
Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie są wydarzeniem. Bóg cały czas 
przemawiał przez Niego do ludzi. Sposobów komunikacji było bardzo wiele. 
W trzyletnim głoszeniu Ewangelii Jezus mówił, nie pisał. Nauczanie to zostało 
utrwalone na piśmie w kilkadziesiąt lat po śmierci Chrystusa. Czynił to Kościół 
zbudowany na fundamencie Dwunastu Apostołów.

Był to proces długi i skomplikowany. Zachodziła potrzeba wyodrębnienia 
słów Jezusa od innych mówców. Nadto pisali nie tylko Apostołowie. Równo-
cześnie powstawały apokryfy, zawierające błędy i śmieszności, chociaż ukazujące 
jednocześnie początki tradycji chrześcijańskiej. W II wieku określono kanon 
ksiąg Pisma Świętego i pojawiły się pierwsze do nich komentarze. Prawda 
zdobywała swoich pierwszych świadków. 
2 Augustyn, Wyznania, Kraków 2007, 1.
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Największym autorytetem w przekazywaniu prawdy Chrystusowej cieszyli 
się Apostołowie, po nich szli ojcowie apostolscy, następnie biskupi i wreszcie 
inni uczeni. Spór toczył się głównie wokół pytania: Kim jest Jezus Chrystus? 
W ślad za tym, pytano, czym różnią się chrześcijanie od innych ludzi i jaka 
jest ich moralność.

Komunikacja prawdy nie zamykała się w słowach, lecz rozciągała się na całe 
życie chrześcijanina, od początku do śmierci. Rodzący się Kościół był pedago-
giem, który prowadził ucznia do dojrzałości, a potem zostawiał wskazówki, co 
należy czynić, aby otrzymać życie wieczne. Zasadniczą drogą do tego celu była 
liturgia, w której uczestniczyli młodzi i starsi, samotni, małżonkowie i tworzący 
wspólnoty zakonne. Cały Kościół rozrastał się jako organizacja prawna. Zacho-
dziła potrzeba ustalania zasad funkcjonowania tego organizmu. Przewodnikiem 
i drogą w tym procesie była tradycja. Krytykiem pozostawał zdrowy rozum. 
Wiara łączyła oba elementy w zwartą całość. Rychło przekonano się, że wiara 
nie zniewala rozumu, przeciwnie pozwala mu wznieść się ponad to, co widzialne, 
od czasu przechodzić do wieczności i godzić się na tajemnicę. W ten sposób 
człowiek wierzący uczył się łączyć swoją wolność z wolnością Boga, a prawom 
przyrody pozwalać na wydarzenia cudowne.

Zasady te do dziś rządzą wiarą. Dawanie jej świadectwa jest zwykle skutecz-
nym sposobem jej przekazywania. Świadczenie o wierze jest podstawowym 
obowiązkiem człowieka. Nie ogranicza się ono do określonej ilości czasu lub 
do wybranych zajęć. Człowiek jest świadkiem swojej wiary przez swoje życie, 
czego apogeum osiąga w męczeństwie. Ludzie dają też dowody żywej wiary 
w przeżywaniu własnej śmierci, a także w miłowaniu swoich nieprzyjaciół.

Komunikacja zależy od środków technicznych. W epoce komputerów, 
Internetu i innych przekaźników sprawa się skomplikowała. Ułatwiają one 
bowiem przekaz, a nie dbają o jego etykę. Skutkiem tego we współczesnym 
świecie tworzy się zamieszanie w dziedzinie prawdy i wartości. Wielu nie roz-
waża istoty wolności i demokracji. Sytuacja ta rodzi potrzebę coraz to nowych 
obrońców dobra: człowieka i ludzkości. Stale potrzebni są świadkowie prawdy 
ogarniającej stworzenie i Stwórcę. Stworzenie bez Stwórcy zanika i przestaje 
istnieć. Właściwa komunikacja prawd wiary jest ratunkiem dla człowieka 
indywidualnie i we wszystkich wspólnotach jego życia.

Komunia
W przekazywaniu prawdy dużą rolę odgrywa komunia: w obszarze świeckim, 

a jeszcze bardziej religijnym. Prawda wyznawana przez chrześcijan skupia ich 
razem ze sobą. W języku greckim Nowego Testamentu „bycie razem” okre-
śla słowo koinonia. Na łacinę przekładano je przez communio (Hbr 13,16), 
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communicatio (Dz 2,42), societas (1 Kor 1,9) i inne. Rdzeniem tych pojęć jest 
jedność. Posiada ona swoje stopnie w aspekcie horyzontalnym i wertykalnym. 
Najwyższy pułap jedności ukazał Jezus Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej. 
„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tych, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć 
we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby 
i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,20-21).

Można by mniemać, że w modlitwie Jezus ukazał nieosiągalną dla ludzi 
jedność między Osobami Trójcy Przenajświętszej. Tak jednak nie jest. Jezus 
Chrystus bowiem, po swym Zmartwychwstaniu, wstąpił do nieba i umieścił 
„po prawicy Boga” naturę ludzką. (św. Leon Wielki, Homilia). Nie zerwał więc 
jedności z ludźmi, a tylko nadał jej nowy kształt. Biblia tę jedność nazywa 
„Kościołem” a nawet „Ciałem Chrystusa”, w którym On jest Głową, a ludzie 
członkami. Jest to szczególnego rodzaju Komunia, w której ludzie uczestniczą 
według płci i stanu. Święty Paweł ukazuje ją jako wzór relacji zachodzących 
w małżeństwie między mężem i żoną (Ef 5,21-32). Jej głębię pokazał Chrystus 
podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy dał uczniom do pożywania swoje Ciało 
i do picia swoją Krew. 

Pod względem prawnym Kościół realizował jedność przez różnego rodzaju 
zgromadzenia: synody partykularne i powszechne (sobory). Sam ideę tę no-
sił w swojej hebrajskiej nazwie kahal. Już w Starym Testamencie przez kahal 
rozumiano zgromadzenie ludzi zwołanych w określonym celu (zwykle do roz-
strzygnięcia konkretnego problemu). Greckie słowo ekklesia również akcentuje 
zwołanie ludzi razem do znalezienia odpowiedzi na postawione pytanie. Cho-
dziło zawsze o sprawy zbawienia, a nie pytania ekonomiczne lub polityczne. 
W tych ostatnich kwestiach Kościół zabierał głos wtedy, gdy wkraczały one na 
teren moralności lub dotykały przykazań Bożych i Kościelnych.

Duszą jedności jest miłość, a jej źródłem Bóg. Kto nie miłuje, nie zna Boga 
(1 J 4,8.16), a budowana przez człowieka jedność jest martwa. O mocy mi-
łości uczy biblijna księga Pieśni nad pieśniami, a o przymiotach miłości pisze 
św. Paweł w 1 Kor 13,1-13.

Do Soboru Watykańskiego II tego rodzaju zjednoczenie ludzi nazywano 
„wspólnotą”, a słowo „komunia” zacieśniano do przyjmowania Ciała i Krwi 
Pańskiej. Po Soborze bliżej i głębiej określono te pojęcia. Przez wspólnotę 
zaczęto rozumieć jakby zewnętrzne zespolenie ludzi ze sobą. Powstaje ono 
wtedy, gdy ludzie dążą do tego samego celu przy użyciu tych samych środków. 
Komunia osób natomiast tworzy się wtedy, gdy jedna osoba uczestniczy w życiu 
duchowym drugiej osoby. Jest to przeżywanie razem jednego wspólnego życia3.

3 Jan Paweł II, List do rodzin, Watykan 1994, 8-10.
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Mając przed oczyma takie pojęcie osoby, możemy powiedzieć, że jest ona 
u początku odkrywanej prawdy, w jej przeżywaniu i w celu, do którego zdą-
ża. Rozwój techniki, pozwalający widzieć świat szerzej i głębiej, pokazuje, że 
nawet odkrywanie świata fizyczno-biologicznego potrzebuje zespołu ludzi. 
Tylko w swoim wnętrzu człowiek jest sam i wie, że to, co najważniejsze jest 
niewidoczne dla ludzkich oczu.

Przenosząc tę rzeczywistość na obszar małżeństwa i rodziny, warto zauważyć, 
że komunia narzeczeństwa ma szansę przejścia w trwały związek małżeński 
wtedy, gdy opiera się na prawdzie; tej prawdzie, którą narzeczeni odkrywają 
z zapisów genealogicznych i którą poznają coraz lepiej przez codzienne doświad-
czenie. Komunia małżeńska natomiast ma szansę przetrwania i rozwoju, gdy 
jest budowana na prawdzie: psychologicznej, etycznej i religijnej. Fałsz jest wro-
giem prawdy. Doświadczenie prawdy w małżeństwie rozciąga się na całe życie. 
Szczęśliwa ta rodzina, która ocaliła prawdę i cieszy się jej kontemplowaniem.

Inne związki ludzkie poza tak rozumianą komunią, zbliżają się lub oddalają 
od prawdy i przez to zwykle trwają krótko i nie dają człowiekowi szczęścia.

Słowa kluczowe: prawda, osoba, komunikacja, komunia.
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The reform of the Church initiated by the Second Vatican Council cannot be 
equivalent to the change in society dictated by the intellectual development 
or civilizational progress. The article focuses on the foundation of an authen-
tic reform that touches upon the faith of Christians that, requires continuous 
deepening and purification and leads to freedom. Subsequently, this freedom 
with the guidance of the Holy Spirit prompts the faithful to service and for-
giveness. The main motive of the Church’s ongoing reform is the salvation of 
her believers. Therefore, the reform will reach its goals when a great number 
of the Church’s members, according to God’s plan, will achieve perfect com-
munion with God.
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Introduction
On September 1, 1990, during the Communion and Liberation Movement’s 

annual meeting in Rimini, Italy, the then Prefect of the Congregation for the 
Doctrine of the Faith, Cardinal Joseph Ratzinger gave an address entitled An 
Ever-Reforming Community.1 The thoughts of the future Pope Benedict XVI 
that are contained in this lecture are still relevant today and clearly get to the 

1 Part of this address was included in a collection of Joseph Ratzinger’s articles published 
in Rome in 2006 after his election as pope. See J. Ratzinger, Kościół. Wspólnota w drodze, 
Kielce 2009, pgs. 121-145. The subject of this address was on what the Second Vatican 
Council intuited and itself a community of continuous renewal and reform. This topic 
has been discussed extensively in theological literature, including, in particular, the col-
lected work edited by T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś: Ecclesia semper reformanda. Kryzysy 
i reformy średniowiecznego Kościoła, Cracow 2013 as well as the book by Gian Franco 
Svidercoschi entitled Sobór który trwa, Cracow 2003.
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heart of the matter, which is the pressure placed on the Church by proponents 
of the conservative option, on the one hand, and those who want to reform 
the Church by making it appear modern, on the other. How can one reconcile 
both camps? According to which criteria should the reality of the situation in 
which the community of those who believe in Jesus Christ be assessed? And 
finally, what changes are necessary, and should this Church reform really be 
understood like any other reform?

Reform in Light of the Documents of 
the Second Vatican Council

The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World: Gaudium 
et Spes (GES) points out the transformations have occurred in man’s sur-
roundings and influenced the way in which he achieves his aims. Man has 
witnessed how the main spheres of his life: social, moral, psychological, and 
religious conditions have undergone a metamorphosis. As the Conciliar 
Fathers point out, the rapidity with which these transformations have taken 
place have caused man to become unbalanced because he is unable to find 
himself within this new situation. As a result, it seems extremely difficult for 
man to reconcile his human questions and doubts as well as his desires and 
expectations. Within this “existential shock,” it is necessary to return to the 
source of all human questions: “[W]hat is man? What is the sense of sorrow, 
of evil, of death, which continues to exist even despite so much progress? 
What purpose have these victories purchased at so high a cost? What can man 
offer to society, what can he expect from it? What follows this earthly life?” 
(GES, 10). “Emancipated” theories that are not based on virtue are not able 
to provide responses to these questions. For, often the only carrying capacity 
of such theories is the catchword “novel,” which attracted so many at the cost 
of rejecting that which is essential. This is where the Gospel has its unique 
role to play: “The Church also maintains that beneath all changes there are 
many realities which do not change and which have their ultimate founda-
tion in Christ, Who is the same yesterday and today, yes and forever. Hence 
under the light of Christ, the image of the unseen God, the firstborn of every 
creature, the council wishes to speak to all men in order to shed light on the 
mystery of man and to cooperate in finding the solution to the outstanding 
problems of our time.”2

This seems to be the hotspot within the debate on Church reform, since 
She is the one who has been entrusted with the truth about God in Whom 

2 Ibidem.
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an explanation for the meaning and purpose of man’s existence is always 
found. It is not necessary to focus too much on what happens when this in-
terdependence is severed for the sake of pronouncing the modernization of 
the Church today or adapting the teachings of the Church to the spirit of the 
current times. The objections of many contemporary critics of the Church 
are contained in expressions such as: “fossilized, ossified structures, outdated 
language and messages, and ancient traditions...” Gaudium et Spes points 
out that the Church was never an enemy of progress; rather, She has always 
understood progress differently and, unlike society, studies its long-term effects: 
“The experience of past ages, the progress of the sciences, and the treasures 
hidden in the various forms of human culture, by all of which the nature of 
man himself is more clearly revealed and new roads to truth are opened, these 
profit the Church too” (GES, 44). The Church has always been capable of be-
ing resilient and flexible due to the timelessness of the Gospel, the language of 
which can always be reconciled with the context of a given culture or society. 

What is the Aim of Authentic Reform? 
Joseph Raztinger’s thought initially seems to point to human freedom, the 

value of which has always aroused particularly strong reactions among those 
who have tried to limit it in different ways. The issue of the freedom that the 
Church seeks to cultivate seems to be a particularly heavy burden to man 
because it touches upon the interior path to happiness. One cannot remain 
indifferent to the principles set forth by Christ. The Church cannot be based 
on the principles of democracy because She is naturally made up of a major-
ity and a minority that, in fact, is at times rather considerable. A community 
that must be based solely on the opinion of the majority would be a purely 
human creation. In such a community, opinion would eradicate faith. And, 
it is here that a strong conflict in the very understanding of faith arises. As 
Joseph Ratzinger points out, faith in its proper sense is the individual state-
ment: “It seems to me,” or the communal statement: “It seems to us.” If we, 
as Christ’s followers, remained only on this level, then we would be express-
ing only ourselves. This would be a dangerous tendency because today every 
person wants to promote himself, and many individuals want to emphasize 
their uniqueness.

An interesting approach that the Prefect for the Congregation of the 
Doctrine of the Faith uses is to contrast two types of Christians: activists 
and admirers. The former rely on their mind and their experience. The only 
realm in which they exist is the world of things and unceasing activity. Their 
opponents, on the other hand, keep in mind the value of the mystery of faith 
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because they consider the tangible world too narrow and unable to exhaust 
all doubt. Using a beautiful metaphor, the former pope compares Church re-
form to the work of an artist who is able to envision the final form of his work 
through the eyes of his imagination and who gradually removes that which is 
unnecessary. This is how Michelangelo perceived his own work. He essentially 
extracted beauty and freed it from being imprisoned within a formless mass 
of stone. Purification (ablatio) leads to community (congregatio).3 The most 
essential initiative that purifies the Church is the continual renewal of the 
act of faith, which makes it possible to reach that which is limitless. Cardinal 
Ratzinger bitterly calls to mind the effects of positivism, which has found its 
way into the consciousness of many people, simultaneously eradicating the 
sacrum from their lives and the dimension of the limits that are essential to 
existence, which man sets only at the prospect of his abilities. Excluding God 
as a being greatly reduces man and his desire for freedom to matter and its 
finiteness. The following is an important sentence in the then Cardinal Ratz-
inger’s lecture: “Faith itself, in all its greatness and plentitude, is, therefore, the 
constant reform of the Church that we need.”4 He builds his conviction that 
the activity of the faithful should not be associated with ecclesial institutions 
at all cost around this thought. In other words, not every form of involve-
ment within the life of the Church requires that a person belong to a specific 
committee, organization, foundation, or movement. The Cardinal continues 
by sharing this deep thought about faith: “We need not a more human but 
a more divine Church because only then can [the Church] be truly human. 
For this reason, everything that is of human creation within the Church 
should be of service and subservient to what has greater value and is the most 
important.”5 An attitude of service that seeks to put oneself second and that 
interiorly penetrates the Church is an important aspect of Church reform. 
This attitude must open individuals to the Holy Spirit, Who is the giver of 
freedom; otherwise, an attitude of service will develop into a kind of slavery 
that creates a sense of suffocation and constraint within the community. The 
demand for “less structure and more Spirit of freedom” is not a manifestation 
of the liberalization of Christianity. Rather, it is an expression of opposition 
to political and economic structures that entangle the increasingly broader 
circles of society in a trap of dependence. After discussing faith and freedom 

3 See J. Szymik, Kościół w sercu Boga. Wybrane wątki J. Ratzingera/Benedykta XVI eklezjologii 
communio, „Studia Gniesniensia” 2013, 27, pgs. 73-75.

4 Por. J. Ratzinger, Kościół..., pg. 134.
5 See ibid. pg. 135.
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from structures, Ratzinger emphasizes the role of forgiveness as a personal 
experience of faith. 

Starting from the act of creation, Joseph Ratzinger presents man as a noble 
being who possesses a form that is contaminated by sin. From this moment 
onward, man needs the unceasing help of a [Divine] Sculptor Who alone holds 
the chisel that can restore man’s original beauty. Actions that avoid, reduce, or 
completely eliminate a sense of guilt and sin wreak great havoc in the hearts of 
men.6 Since morality in itself without any reference to God becomes an unbear-
able burden, Ratzinger demonstrates how faith-morality-forgiveness-reparation 
must be inextricably linked in man’s experience.7 In concluding, the future 
Pope Benedict XVI points to the saints’ presence within the Church as if to 
say: the saints–what their lives looked like, how many of them were martyred, 
how their teachings arose, and what kinds of teachings they left behind–all tell 
us about the times in which they lived... According to Ratzinger, the saints’ 
behavior is a constant example of reform in the Church–they always point to 
the superiority of divine matters over human affairs and, in so doing, are the 
proper majority within the community of the Church. The example of the 
saints makes the Church more dynamic and supports Her members who are 
still on their pilgrimage to their final destination.8 

Yves Cognar’s Thought 
Before Benedict XVI developed his theological ideas on ecclesiology, 

Catholic thought had been greatly enriched by the work of another great 
theologian of the 20th century: the French Dominican Yves Congar. Congar 
was the main expert at the Second Vatican Council and introduced many 
valuable changes that have been taking place up to today in order to renew 
the face of the Church. The almost half-century of writing and research of 
6 In this regard, critics of Freud’s psychoanalysis point out that it has a destructive effect 

on some of the natural intuitions that God has instilled in man. Most radically, the 
Austrian psychoanalyst was given a higher status than Jesus because he not only forgave 
sin, but also numbed man’s sense of guilt and sin. 

7 Ratzinger takes this construction from the Pentateuch because it conveys a proper and 
comprehensive understanding of forgiveness, which must always be grounded within the 
context of norms and obligations.

8 By referring to examples from history, Benedict XVI points out how the grassroots 
renewal that the saints carried out was cyclical in nature. These initiatives represented 
the part of the Church that did not express the voice majority, occupied the margins 
of society, and was small in number. The creative power of the people of the Church is 
evident in numerous moral and spiritual renewal initiatives that took place in Europe. See 
A. Nicholas, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, 
Kraków 2006, pg. 265. 
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this French religious has inspired many of those who study Church history 
as well as theologians who are responsible for the Church’s activity in the 
modern world. Joseph Ratzinger based his concept of Church reform largely 
on the observations of his predecessor Cognar, who published the following 
book that contains significant elements of his teaching after the Second World 
War: True and False Reform in the Church.9 

The key to Cognar’s concept of Church reform is to make a clear distinction 
between that which can change within the community of the faithful and that 
which cannot be reformed. Such a division is necessary because of the divine 
and human nature of the Church. The constitutive element that determines 
the Church’s identity is what we call the deposit of the faith, which is gener-
ally comprised of Sacred Scripture and Tradition. Strictly speaking, however, 
it is everything that the Church has received from Christ as the fruit of his 
Passion and Resurrection. The core of our faith can only be received, lived 
out, and passed on. These three actions can be understood as one continu-
ous activity because whenever one of these elements is lacking, the process of 
faith is incomplete. Without the part of the Church that does not change, the 
Church would lose its purpose, which is man’s salvation, over the centuries. 
Because of the truth about Christ that the Church has safeguarded, She con-
tinues to be an effective and real instrument of salvation and the place where 
one can encounter God. According to Congar, the structure of the Church 
cannot change. This does not mean, however, that a radical discussion about 
reforming Her is out of the question. The reason for this is that the Church 
is not just Her structure. The supernatural ability of the Church’s structures 
is to be embodied within the community. In this way, only the form, manner, 
surroundings, and circumstances change, but not the content. These struc-
tures are embodied by people, who are an indispensible–albeit unreliable and 
imprecise in their interpretation and implication of these structures–element. 
The structure must continuously discover actual channels through which it 
can–by means of its power–reach the heart and mind of every person. This is 
the main reason why continual Church reform–a reform understood as the 
desire for Christ in the Church to remain alive in the deposit of the faith, the 
liturgy, and sacramental and apostolic service–is necessary. As a gift of God 
and the seed of supernatural life, the structure of the Church is perfect and it 
must be embodied through a “reformability” of life. According to Fr. Congar, 
loosely balancing these two objects without clearly differentiating between 
them has led to the majority of most ecclesiological heresies. The dissonance 
can be observed in countless conversations and opinions wherein individuals 
9 Y. Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele [True and False Reform in the Church], 

Kraków 2001.
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seek to apply historical criteria to the Church’s immutability. Theology thought 
is confronted with an increasingly heated conflict in this difficult role of 
penetrating the world of perfect structures with the help of human reason. 
Congar addresses this salvific sphere in order to more fruitfully translate this 
ideal to the level of human dilemmas and understatements. This approach 
is vital because, without it, it is difficult to function on an earthly plane. It is 
also necessary to examine the earthly sphere, meaning history and the hu-
man dimension; however, according to Congar, this endeavor is less objective 
than contemplating pure structure. That which the Church experiences from 
within as a result of the divine structures that penetrate our life is a precious 
treasure for two reasons. First, the world asks the Church questions about Her 
identity and seeks answers to the questions that bother it. Man cannot find 
the ultimate answers to these questions within himself; therefore, he looks 
more and more hopefully to Christ in His Church. The second important ar-
gument is the fact that, in its experience of itself, the world gives the Church 
healthy and authentic mechanisms for change. Congar defines this as the 
process of returning to the Church through the world not only that which 
one has received from Her in embryonic form, but even more. For, the world 
can prophecy to the Church. In what way? Severe criticisms of the negative 
attitudes, deviations, and abuses within the Church can be interpreted as 
Christ’s call to conversion. 

When reading Cognar’s works, four main themes that serve as the basis of 
his single effective reform of the Church are evident.10 The first theme is the 
need for reform through love. People, who the Church loves and understands, 
are called to change. This change must arise primarily from the involvement of 
living elements of the community rather than through institutional changes. 
It is impossible to renew the face of the Church and to strengthen Her by 
creating new councils, parishes, offices, or means of control without calling 
actual people to unity, conversion, reflection, and a change of life. Reform 
must be expressed through the language of a faith, hope, and love inspired by 
the Holy Spirit; otherwise, it will collapse under the weight of criticism and 
human unreliability. A love that induces change must be manifested in drawing 
near, accompaniment, and cooperation at times in a painful experience. It is 
not enough to say that one must love; for, one must love wisely. The world has 
been wounded deeply by the distortion of freedom, truth, tolerance, and mercy. 

If the Church is to love wisely, then She must embrace Her universality, 
which protects Her from fulfilling the wishes of a small group of Her members. 
Congar understands communion as catholicity. The temptation of a reformer 
10 See G. Strzelczyk, O reformowalności Kościoła i pożytku z czytania starych książek, in: 

W drodze, 1997, 10 (290), pgs. 21-24. 
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is to promote his cause and way of thinking to such a degree that he suddenly 
finds himself outside of the Church. Only by pursuing the Truth, which in-
volves accepting a different order of emphases and various approaches to It, 
does one maintain unity. The mystery of the Church is that She possesses the 
entire Truth only as a whole. This also means, however, that an individual 
reaches a considerably higher level of knowledge of the Truth when he remains 
in communion with the Church than when he discovers Truth privately. 

The next element of correct reform is patience, or the ability to await. 
A hallmark of ideas within the Church is that they must develop and mature 
gradually over time because sudden changes, revolution, and activity that 
occur before the necessary period of observation, discernment, and acquired 
readiness harm the Church. The Church makes room for the proper amount 
of time to allow for what is valuable to appear and become stronger. Before all, 
time purifies the Church of a sense of urgency, bad spontaneity, and transience. 
That which serves the community must reflect the eternal to some degree–it 
must serve man for longer and more deeply than immediately, even should it 
be for a short time. 

A final and extraordinarily important pillar of change within the Church 
must be a continual renewal of Tradition with a capital “T” that is both ani-
mated and lived out. This Tradition is something other than simply habit, with 
which it is easily confused and used interchangeably. Manny people, after all, 
live according to customs that only bear the traits of tradition or are distantly 
derived from it. The living Tradition of the Church must be continually re-
discovered because it has developed out of the community’s experience just 
like, for example, the truth of the faith has matured to its present form, the 
Church led by the Holy Spirit has discovered new aspects of the truth and, in 
so doing, has become stronger and sanctified. 

Moreover, Yves Cognar’s thought touches on a certain phenomenon that 
occurs when reforms in the Church are introduced–namely, throughout history 
the many saints, who began these reforms came forth from the peripheries of 
both the world and the Church. These saints existed at the intersection of 
these two realities, and they lived and taught among people who were unable 
to find their place in either. Reform that arose out of these tangential realities 
radiates to both the world and the Church. Therefore, it is possible to risk 
stating that, throughout the history of the Church, a special group of saints 
with a particular charism to renew and inspire many people took on the work 
of reform, and they did so without having social positions that facilitated their 
work and the promotion of their ideas. 
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Conclusion
The Church reform that two eminent contemporary theologians–Yves Con-

gar and Benedict XVI–propose involves rebuilding the Church from within. 
It is possible to create a community of believers that is capable of continuous 
reform and renewal by using the means that God has given us. In this way, 
such activity will not be an outwardly symbolic change, but rather a real 
rejuvenation that will make the Pilgrim People of God able to courageously 
confront the challenges of our time and triumphantly pass through the trials 
that will come. 

The People of God who constitute the Church cannot believe exclusively 
in their own potential; rather, they must entrust their path to God, Who is 
the immutable answer to every human question.

Słowa kluczowe: reforma, Kościół, Congar, Ratzinger, zbawienie.
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FORMACJA KATOLIKÓW ŚWIECKICH: 
WIELKIE WYZWANIE NASZYCH CZASÓW1

FORMATION OF LAY CATHOLICS:  
THE GREAT CHALLENGE OF OUR TIME

The author of the article draws attention to the process of formation of lay 
Catholics in the Church. He emphasizes the need to understand and respect 
their identities. Indicates their active presence in society and culture. He em-
phasizes their ability to discover the beauty and joy of being a Christian.
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„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu...” (1 Kor 1,26).
Przez wiele lat służyłem trzem kolejnym Następcom św. Piotra, kierując 

Radą ds. Świeckich. Było to dla mnie szczególne obserwatorium życia Kościoła 
w naszych czasach: jego trosk i jego nadziei. Laikat jest barometrem, który wiele 
nam może powiedzieć o stanie Kościoła w danym momencie historycznym.

Chcemy wspólnie słuchać tego, co Duch Święty mówi do Kościoła na tym 
ważnym wirażu historycznych przemian, jakie ciągle przeżywamy w świecie 
i w Polsce. Chcemy słuchać Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela (Parakleta!), 
który mówi do nas słowami proroctwa Izajasza: „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; 
pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę drogę na pustyni, ścieżyny 
na pustkowiu...” (Iz 43.19). Dla Kościoła jest rzeczą niezmiernie ważną umieć 

1 Sympozjum: powołanie i misja laikatu w Kościele i świecie, Białystok, 28 maja 2018.
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dostrzegać te „rzeczy nowe”, które za przyczyną Ducha Świętego ciągle dzieją 
się na naszych oczach: „nowe drogi na pustyni”, „ścieżyny na pustkowiu...”! 

W naszych czasach mamy wielką obfitość „proroków nieszczęść” zwiastu-
jących wszelkiego rodzaju klęski, również w wymiarze kościelnym... Brakuje 
natomiast prawdziwych „proroków nadziei”, dzięki którym – nawet pośród 
piętrzących się trudności – człowiek odzyskuje wiarę w zwycięstwo prawdy 
i dobra. Oczywiście, jest niezaprzeczalnym faktem, że dzisiaj rośnie liczba ludzi, 
którzy żyją tak, jakby Boga nie było; szerzy się „cicha apostazja” ochrzczonych 
(Jan Paweł II); niepokoi pogłębiająca się obojętność religijna. Ale jest też dru-
ga strona medalu: jesteśmy świadkami wielkiego skoku jakościowego w życiu 
wielu katolików świeckich! Wielu spotyka Chrystusa i daje się zafascynować 
Jego Ewangelią, nie cofając się przed jej radykalnymi wymaganiami. Wielu 
katolików odkrywa piękno chrześcijaństwa i wykazuje niezwykły zapał misyjny. 
W kontekście europejskim są oni mniejszością – to prawda – ale jak mówił 
Ojciec Święty Benedykt XVI, jest to „mniejszość twórcza” (Arnold Toynbee), 
decydująca dla przyszłości świata i Kościoła.

W niniejszej refleksji proponuję dotknąć tematu, który w każdej epoce 
stanowi podstawowe zadanie i wyzwanie dla Kościoła: chodzi o formację 
katolików świeckich, aby umieli rozpoznać i przyjąć swoje wielkie powołanie 
i misję w Kościele i świecie. Wielkie usługi na tym polu oddała i w dalszym 
ciągu oddaje Adhortacja apostolska św. Jana Pawła II Christifideles laici (1989) 
– owoc Synodu Biskupów (1987) o powołaniu i misji świeckich w Kościele 
i świecie, w której Papież dokonał doskonałej syntezy nauczania soborowego 
o laikacie, ubogacając ją równocześnie cennymi doświadczeniami Kościoła 
posoborowego. Dokument ten bywa nazywany „kartą konstytucyjną” (Magna 
Charta) laikatu katolickiego. Pomimo upływu lat, w pracy ze świeckimi jest ona 
niezastąpionym przewodnikiem, jaki winien znajdować się w bibliotece każdego 
duszpasterza i każdego świeckiego, który na serio traktuje swoje powołanie, 
stanowiąc przedmiot częstej lektury i medytacji. Dzisiaj lekturę Adhortacji 
apostolskiej Christifideles laici należy koniecznie uzupełnić dwoma ważnymi 
dokumentami papieża Franciszka: Adhortacją Evangelii gaudium oraz ostatnią 
Adhortacją o powołaniu do świętości Gaudete et exsultate.

Adhortacja Christifideles laici ukazuje formację świeckich jako absolutny 
priorytet duszpasterski: „formacja świeckich powinna się znaleźć wśród zadań 
priorytetowych diecezji i wejść do programów duszpasterskich tak, aby ku niej 
zmierzały wszystkie wysiłki wspólnoty (kapłanów, świeckich i osób zakonnych)” 
(n. 57). Ojciec Święty podkreśla, że „ formacja nie jest przywilejem zastrze-
żonym tylko dla niektórych ludzi, ale prawem i obowiązkiem wszystkich” 
(n. 63). Natomiast jej podstawowym celem jest „coraz pełniejsze odkrywanie 
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przez nich własnego powołania i coraz większa gotowość do tego, by żyć nim 
w wypełnianiu własnej misji” (n. 57).

Według Adhortacji Christifideles laici formacja katolików świeckich winna 
być (por. n. 61):

–  integralna: zarówno w wymiarze ludzkim jak i chrześcijańskim;
–  spójna: zdolna zapewnić harmonijny i organiczny rozwój mocnych oso-

bowości chrześcijańskich (katolicy z wyboru, z przekonania!);
–  kościelna: odbywa się w ramach wspólnoty kościelnej, otwiera na rzeczy-

wistość Kościoła, gdyż bycie chrześcijaninem jest zawsze faktem wspól-
notowym (rola wspólnot parafialnych!);

–  stała: proces formacji nigdy się nie kończy, przechodząc stopniowo w sa-
mowychowanie, kiedy każdy coraz bardziej bierze na siebie odpowiedzial-
ność za swój ludzki i chrześcijański rozwój.

Czym jest w swej istocie formacja katolików świeckich? Polega ona przede 
wszystkim na permanentnej „inicjacji chrześcijańskiej” ochrzczonych („wta-
jemniczenie chrześcijańskie”). Ojciec Święty podkreśla z naciskiem: 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że celem całej egzystencji świeckiego katolika jest 
dochodzenie do poznania radykalnej nowości chrześcijańskiej płynącej z chrztu, 
sakramentu wiary po to, ażeby móc wypełniać swoje życiowe obowiązki, zgodnie 
z otrzymanym od Boga powołaniem (n. 10).

W chrzcie św. rodzi się nowa tożsamość człowieka, zgodnie ze słowami Apo-
stoła: „Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Odkryć 
decydującą rolę chrztu św. w naszym życiu, to znaczy przeżyć rzeczywiste spotka-
nie z Chrystusem! Jest to zawsze moment zwrotny w życiu chrześcijanina, gdyż 
u podstaw bycia chrześcijaninem znajduje się nie tyle jakaś doktryna co żywa 
Osoba – Jezus Chrystus, który w życiu człowieka otwiera nowy horyzont i przez 
to nadaje mu decydujący kierunek. Kiedyś, w czasie swojej pierwszej wizyty 
we Francji, św. Jan Paweł II postawił pytanie, które zaszokowało wielu Fran-
cuzów: „Francjo, co zrobiłaś ze swoim Chrztem?...” Nie dawno obchodziliśmy 
w Polsce kolejną rocznicę Chrztu Polski... Myślę, że podobne pytanie Ojciec 
Święty stawia nam Polakom dzisiaj: „Co zrobiliście z własnym Chrztem?... Co 
zrobiłeś z własnym Chrztem?...” Tu decyduje się to, co najważniejsze w naszym 
życiu!... Przypomniał nam o tym Sobór Watykański II... Pół wieku po zakoń-
czeniu Soboru jesteśmy ciągle na początku drogi. Każde pokolenie świeckich 
i duchownych musi podejmować trud przyswojenia sobie nauczania soboro-
wego o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. Jesteśmy wielkimi 
dłużnikami Soboru – jak mawiał kard. Karol Wojtyła – a jedynym sposobem 
spłacenia tego długu jest permanentne „uczenie się Soboru” i wprowadzanie 
go w życie (por. U podstaw odnowy posoborowej). Ojciec Święty Franciszek 
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przypomniał niedawno bardzo popularny w okresie soborowym slogan, że 
w Kościele wybiła „godzina laikatu”, ale zaraz dodał prowokująco, że odnosi 
się wrażenie, iż ten zegar, który wybił godzinę laikatu, chyba się zatrzymał!2 
Ta uwaga Papieża daje wiele do myślenia, właśnie w perspektywie formacji 
laikatu... Zmusza do rachunku sumienia i postawienia sobie wielu pytań: co 
zaniedbaliśmy w minionych latach, że sprawa powołania i misji świeckich 
w Kościele i świecie być może również u nas w Polsce – po okresie entuzjazmu, 
jaki budziła nowość soborowego nauczania – jakoś utknęła i „zegar” wskazujący 
„godzinę laikatu” się zatrzymał...

Musimy pamiętać, iż kwestia powołania i misji świeckich w Kościele 
i w świecie to nie jest sprawa „mody”, która przychodzi i mija... Powołanie 
i misja laikatu wyrasta z eklezjologii soborowej. Według niej Kościół jest ta-
jemnicą komunii misyjnej. Christifideles laici przypomina, iż jest to komunia 
organiczna, odznaczająca się 

współistnieniem wielorakich powołań i stanów, tajemnic, charyzmatów i zadań, 
które choć różne, są w stosunku do siebie komplementarne. Ta różnorodność 
i komplementarność sprawia, że każdy świecki pozostaje w relacji do całego ciała 
i sam wnosi w niego swój własny wkład (n. 20).

Każdy chrześcijanin świecki ma swoją rolę do odegrania i swoje zadanie 
do wypełnienia zarówno wewnątrz wspólnoty kościelnej (ad intra) jak i na 
zewnątrz, w stosunku do świata (ad extra). W Kościele nie ma miejsca dla 
widzów i biernych obserwatorów! Ojciec Święty Franciszek mówił kiedyś 
o „chrześcijanach balkonowych”, którzy na życie Kościoła patrzą „z wygodnego 
balkonu”, „na dystans”, unikając bezpośredniego zaangażowania w jego misję. 
Odpowiedzią na to chrześcijaństwo „balkonowe” jest wizja Kościoła misyjnego, 
który odważnie wychodzi do świata i jego peryferiów geograficznych i moral-
nych, i nie boi się ryzyka „ubrudzenia sobie rąk” w służbie Bogu i człowiekowi. 
Zaś szczególnym „miejscem teologicznym” realizacji powołania świeckich i ich 
drogą do świętości jest świat, tzn. rodzina, praca zawodowa, życie społeczne, 
polityczne, struktury samorządowe, kultura, media...Pięknie streścił tę misję 
starożytny autor Listu do Diogneta: „Czym dusza w ciele, tym w świecie są 
chrześcijanie...!”

Właśnie ta eklezjologia komunii jest fundamentem formacji wiernych 
świeckich. Określa ona również kształt i styl wzajemnych odniesień pomiędzy 
duchownymi i świeckimi w życiu parafii, które w szczególności wykluczają 
dialektykę walki o władzę, gdyż władza w Kościele to służba. Eklezjologia ko-
munii rodzi potrzebę ciągłej samokontroli zarówno ze strony duchownych jak 
i świeckich oraz ciągłego dojrzewania. Ze strony duszpasterzy chodzi przede 

2 Por Franciszek, List do kard. Marca Ouellet, Watykan, 19 marca 2016.
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wszystkim o gotowość i umiejętność słuchania świeckich i prowadzenia z nimi 
autentycznego dialogu, otwarcie na współpracę, umiejętność delegowania 
zadań, docenianie wkładu, jaki świeccy wnoszą w życie wspólnoty parafial-
nej, czyli po prostu „bycie z nimi i dla nich...” Ze strony świeckich chodzi 
o dojrzałą postawę przynależności do wspólnoty parafialnej, przezwyciężenie 
postawy „oni”, na rzecz postawy solidarnego „my”... Chodzi także o poczucie 
współodpowiedzialności za życie parafii, gotowość zaangażowania się w dzie-
ła misyjne parafii... Sprawy parafii czy diecezji są „naszą sprawą”, ponieważ 
Kościół to „my” razem – duchowni i świeccy!... W tym kontekście doniosłą 
rolę spełniają w naszych parafiach rady parafialne i rady duszpasterskie. Są to 
doskonałe szkoły współpracy duchowieństwa i świeckich dla dobra wspólnego 
parafii czy diecezji oraz miejsca, w których współodpowiedzialność świeckich 
za Kościół znajduje swój konkretny wyraz. Sobór nalega: „pasterze uznawać 
mają i wspierać godność i odpowiedzialność świeckich w Kościele; mają korzy-
stać chętnie z ich roztropnej rady, powierzać im z ufnością zadania w służbie 
Kościoła i pozostawiać swobodę oraz pole działania, owszem dodawać im du-
cha, aby także z własnej inicjatywy przystępowali do pracy” (Lumen gentium, 
n. 37). We wzajemnych relacjach kapłan winien pamiętać o swym podwójnym 
statusie wobec świeckich, co zwięźle wyraził św. Augustyn mówiąc: „Dla was 
jestem Biskupem (Pasterzem), a z wami chrześcijaninem” (przemówienie 340). 
W życiu kapłana ojcostwo i braterstwo duchowe w stosunku do świeckich 
muszą iść w parze... Jestem nie tylko „dla nich”, ale jestem też wobec Boga – 
jako chrześcijanin – „jednym z nich”... Rady parafialne i rady duszpasterskie, 
styl ich pracy oraz ich rozmach misyjny, są ważnym wskaźnikiem żywotności 
religijnej naszych parafii.

Ojciec Święty Franciszek często mówi o ryzyku klerykalizacji świeckich, co 
jest winą nie tylko księży, ale i samych świeckich, gdyż skupienie się wyłącznie na 
sprawach wewnątrzkościelnych jest nieraz łatwiejsze i wygodniejsze, niż pójście 
w teren, aby głosić Ewangelię... Ojciec Święty sprzeciwia się temu zdecydowanie 
i mówi: „Jest to grzech «na dwie ręce» (duchownych i świeckich)! Musimy prze-
zwyciężyć tę pokusę. Świecki musi pozostać świeckim, człowiekiem ochrzczonym, 
umocnionym łaską tego Sakramentu... ” (Discorso, 22 marca 2014).

W procesie formacji świeckich jawią się dzisiaj trzy szczególnie ważne prio-
rytety, które należy mieć na uwadze: a) tożsamość świeckich, b) ich aktywna 
obecność w społeczeństwie i kulturze (sól ziemi i światłość świata) oraz c) od-
krywanie przez nich piękna i radości bycia chrześcijaninem...

A więc przede wszystkim kwestia tożsamości katolików świeckich. Świat 
współczesny narzuca dzisiaj modele życia, które sieją głęboki zamęt w świa-
domości ludzi – także ludzi wierzących. Dyktatura relatywizmu, która prawdę 
zastępuje zbiorem dowolnych opinii, rodzi kulturę pozbawioną trwałych 
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punktów odniesienia i wartości („płynne społeczeństwo” według Z. Baumana), 
a w konsekwencji jest coraz więcej wśród wiernych osobowości kruchych, we-
wnętrznie podzielonych, niespójnych. Polityczna poprawność staje się dzisiaj 
absolutnym imperatywem dla wszystkich i – pomimo ciągłych odniesień do 
tolerancji – nie dopuszcza żadnego sprzeciwu. W dzisiejszym świecie plurali-
stycznym manifestowanie własnej tożsamości chrześcijańskiej nierzadko jest 
klasyfikowane jako fundamentalizm lub nawet jako brak tolerancji. Nic więc 
dziwnego, iż w takim klimacie poczucia chrześcijańskiej tożsamości wielu 
świeckich katolików uległo osłabieniu, rozcieńczeniu, czy wręcz znajduje się 
w stanie kryzysu. Rodzi się pytanie: jak pomóc świeckim odkryć fascynującą 
„nowość życia chrześcijańskiego”? Jak wzbudzić odwagę pójścia pod prąd 
dyktatowi dominującej dzisiaj kultury laickiej (znak sprzeciwu, sól ziemi!...)? 
Jak obronić naszą chrześcijańską tożsamość?

Ale na czym w istocie polega poczucie własnej tożsamości? Tożsamość 
oznacza, iż wiem kim jestem i równocześnie biorę odpowiedzialność za to 
kim jestem jako chrześcijanin. Otwiera się więc tutaj ważny obszar działania 
duszpasterskiego zmierzającego do pogłębienia wiary na poziomie świadomości 
(wiem kim jestem jako chrześcijanin) i na poziomie postaw (biorę odpowie-
dzialność za to kim jestem)3.

Innymi słowy chodzi tutaj o obudzenie w świeckich odwagi bycia sobą 
w świecie bez kamuflażu i odkrycie bezcennej wartości swego powołania i mi-
sji przeżywanych autentycznie. Trzeba, aby świeccy – zwłaszcza w niektórych 
środowiskach inteligenckich – wyzwolili się od fałszywych kompleksów niż-
szości wobec świata i odzyskali poczucie słusznej dumy z bycia chrześcijanami 
i członkami wspólnoty kościelnej oraz dawali odważne świadectwo o swej 
przynależności do Chrystusa i do Kościoła. Wielkimi mistrzami są tutaj Oj-
cowie Kościoła. Święty Leon Wielki zachęca: „Chrześcijaninie, poznaj swoją 
godność!”, a św. Ignacy Antiocheński ostrzega: „Nie wystarczy nazywać się 
chrześcijaninem, ale trzeba nim być rzeczywiście!...”

Kwestia chrześcijańskiej tożsamości jest w swej istocie kwestią świętości. 
Można powiedzieć, że świętość to nasze chrześcijańskie być albo nie być... 
Dlatego na progu trzeciego tysiąclecia św. Jan Paweł II jako pierwszoplanowe 
zadanie postawił przed Kościołem właśnie świętość, która jest po prostu „wysoką 
miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego”4.

Ojciec Święty wyjaśniał: 
Skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie 
w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym byłaby postawa 

3 Por. K. Wojtyła, U źródeł odnowy posoborowej, Kraków 1972.
4 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, Watykan 2001, n. 31



134 KOLEGIALNOŚĆ W KOŚCIELE KATOLICKIM

człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną 
etyką i powierzchowną religijnością. Zadać katechumenowi pytanie: „Czy chcesz 
przyjąć chrzest?” znaczy postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze: 
„Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48)5.

Świat potrzebuje chrześcijan, ale chrześcijan autentycznych, którzy żyją 
pełnią Ewangelii, czyli potrzebuje świętych!... Formacja katolików świeckich 
ma ich zachęcić do walki z własną przeciętnością, otwierając przed nimi fascy-
nujący horyzont świętości. Myśl tę podjął papież Franciszek w swojej ostatniej 
Adhortacji Gaudete et exsultate. Czytamy w niej: „Dla chrześcijanina jest nie 
do pomyślenia inna wizja własnej misji na ziemi, niż droga świętości, ponieważ 
«taka jest wola Boża, wasze uświęcenie» (1 Tes 4,3)...” (n. 19) Stąd apel Ojca 
Świętego: „Nie bój się świętości. Ona nie pozbawi cię mocy, życia i radości...” 
(n. 32) i dalej: 

Nie bój się mierzyć wysoko, pozwól Bogu siebie kochać i wyzwolić. Nie bój się 
i pozwól się kierować Duchowi Świętemu. Świętość nie uczyni cię mnie ludzkim, 
ponieważ jest spotkaniem twojej słabości z mocą łaski. W istocie, jak mówił Leon 
Bloy, w życiu jest tylko jeden powód do smutku (...) czyli ten, że nie jesteśmy 
święci” (n. 34).

Drugim niezwykle pilnym zadaniem formacji świeckich jest sprawa ich 
obecności w świecie współczesnym jako prawdziwy „zaczyn ewangeliczny”, 
„sól ziemi” i „światłość świata”. Jak uruchomić ten wielki potencjał ewangeli-
zacyjny, który w nich jest obecny? Kultura dominująca dzisiaj chce zamknąć 
wiarę w sferze wyłącznie prywatnej człowieka. Odmawia Bogu prawa do obec-
ności w sprawach tego świata i w konsekwencji stara się zmusić chrześcijan do 
milczenia, uczynić ich niewidzialnymi w życiu publicznym. Szerzy się dzisiaj 
zjawisko „nowego anty-chrześcijaństwa” (R. Remond), dziwnego lęku przed 
chrześcijaństwem. Zasada świeckości państwa zamienia się coraz częściej 
w agresywny i wrogi chrześcijaństwu laicyzm, który nie toleruje obecności 
religii w życiu publicznym. I wielu wierzących dzisiaj ulega tej presji i milknie, 
zostawiając wolną przestrzeń dla tych, którzy krzyczą... W naszym kontekście 
europejskim, w wielu krajach o prastarej tradycji chrześcijańskiej, katolicy są 
dziś statystycznie mniejszością i coraz częściej żyją w diasporze. Ale nie to jest 
naszym głównym problemem. Naszym prawdziwym problemem nie jest bycie 
mniejszością, lecz nasza przeciętność, małoduszność i przekonanie, iż nie mamy 
światu nic do zaofiarowania, że jesteśmy niepotrzebni... Sól w pokarmie jest 
„mniejszością”, a daje smak; zaczyn jest „mniejszością” w cieście, a zakwasza 
je... Na skutek braku odwagi, na skutek naszej przeciętności i „bylejakości”, 
my chrześcijanie jesteśmy coraz częściej nieobecni w życiu świata, w jego 

5 Tamże.
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głównych nurtach: stajemy się solą, która utraciła smak, zaczynem, który już 
nie fermentuje, pochodnią, która zgasła... Chodzi tu o ducha misyjnego... Jak 
często ulegamy pokusie zamykania się w sprawach wewnątrzkościelnych, tak 
nam trudno nie raz wyjść z zakrystii na poszukiwanie zagubionych owiec, za-
brać głos w sprawach ważnych dla Polski... Nasze kościoły pełne w niedzielę, 
usypiają naszą czujność i utwierdzają nas w mylnym nieraz przekonaniu, że 
wszystko jest w porządku. Jednak Chrystus nie przestaje przypominać: „Wy 
jesteście solą ziemi (...). Wy jesteście światłem świata (...). Tak niech wasze 
światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie” (Mt 5,13-10).

Jedną z bardzo niebezpiecznych chorób chrześcijaństwa, zwłaszcza w naszej 
epoce, jest przeciętność, powierzchowność, obojętność, brak zaangażowania... 
Chrześcijanie niewidzialni i nieobecni – jako chrześcijanie – w życiu społecz-
ności lokalnych i ojczyzny... Papież Franciszek w swoich homiliach w Domu 
św. Marty w Watykanie (gdzie rezyduje), wiele miejsca poświęcił analizie dzi-
siejszych „pozornych chrześcijan”, tworząc ich bogatą typologię: chrześcijanie 
w słowach a nie w czynie, chrześcijanie salonowi, chrześcijanie „kanapowi”, 
chrześcijanie „w pantoflach”, chrześcijanie part-time (od święta), chrześcijanie 
tak, ale „nie za bardzo”, chrześcijanie „balkonowi” (widzowie na dystans), 
chrześcijanie smutni, zmęczeni i zniechęceni... Konieczne jest jakieś duchowe 
przebudzenie, rozniecenie we własnym sercu tego zbawiennego niepokoju, aby 
być rzeczywiście tym, kim jesteśmy z racji chrztu!..

Wiara nie jest sprawą prywatną. Dzisiaj ewangelizować świat to także głosić 
całą prawdę o człowieku, jego godności i niezbywalnych prawach (prawo do 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci!), jego transcendentnym powołaniu 
oraz bronić instytucji podstawowych dla osoby ludzkiej, jak małżeństwo i ro-
dzina. W kontekście kryzysu współczesnej kultury, który w swej istocie jest 
kryzysem antropologii (czyli kryzysem człowieczeństwa!), jest to zadanie nie-
zmiernie ważne. Odrzucając Boga, człowiek przestaje rozumieć samego siebie, 
kim jest jako osoba ludzka. Sobór Watykański II ostrzegał: „Stworzenie bez 
Stworzyciela, ginie” (Gaudium et spes, n. 36). Stąd potrzeba szerzenia wśród 
świeckich znajomości społecznej doktryny Kościoła, która jest częścią integral-
ną ewangelizacji (Jan Paweł II, Centesimus annus, n. 5). Ewangelizować świat, 
to znaczy przemieniać go w duchu Ewangelii. Trzeba, aby świeccy wchodzili 
we współczesne areopagi ekonomii, kultury, mediów i polityki z odpowiednią 
wiedzą fachową i kompetencją, a przede wszystkim z żywą świadomością 
swojego chrześcijańskiego powołania. W dobie głębokiego kryzysu polityki, 
jaki przeżywamy, potrzeba nowego pokolenia świeckich katolików w polityce, 
kompetentnych, o niezaprzeczalnych kwalifikacjach moralnych i fachowych. 
W naszych czasach jest to doniosły obszar formacji świeckich katolików.
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I wreszcie trzecie pilne zadanie formacji świeckich: uwrażliwianie ich na 
piękno i radość chrześcijaństwa. Jest to ważny „wspólny mianownik” całej 
formacji chrześcijańskiej. W dniu inauguracji swego pontyfikatu Benedykt XVI 
mówił: „Nie ma nic piękniejszego jak dać się dotknąć i zauroczyć Ewangelii 
i Chrystusowi. Nie ma nic piękniejszego, jak poznać Go i pobudzać innych 
do przyjaźni z Nim” (24 kwietnia 2005). Zbyt często obraz chrześcijaństwa 
w oczach naszych współczesnych jest zniekształcony na skutek anty-świadectwa 
samych chrześcijan. Widzi się w nim nagromadzenie bezdusznych zakazów, 
które odbierają radość życia. Nic bardziej fałszywego – mówi Papież. Chrze-
ścijaństwo nie jest zniewoleniem człowieka, lecz drogą do pełni życia i pełni 
wolności. Chrześcijaństwo to na wskroś pozytywny i fascynujący program 
życiowy i najpełniejsza odpowiedź na najgłębsze tęsknoty ludzkiego serca. 
Przed wyjazdem na Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii (2005), dziennikarz 
Radia Watykańskiego zapytał Benedykta XVI: „Co przede wszystkim Ojciec 
Święty chciałby przekazać młodym, którzy z całego świata już przybywają do 
Kolonii?” Odpowiedź była bardzo zwięzła: „Chciałbym ich przekonać, że bycie 
chrześcijaninem jest piękne...”. To jest podstawowe zadanie apostolstwa ludzi 
świeckich: ukazywanie światu piękna Chrystusa, Ewangelii i chrześcijaństwa.

Natomiast Ojciec Święty Franciszek stawia w centrum radość Ewangelii. 
W Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium pisze: 

Ewangelizator nie powinien mieć grobowej miny. Odzyskajmy i pogłębmy zapał, 
„słodką i pełną pociechy radość z ewangelizowania, nawet wtedy gdy trzeba siać 
płacząc” (...) Oby świat współczesny (...) mógł przyjmować Ewangelię nie od 
głosicieli smutnych i zniechęconych, niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od sług 
Ewangelii, których życie promieniuje zapałem, od tych, co pierwsi przyjęli Chry-
stusową radość...” (n. 10).

Ewangelia jest „Radosną Nowiną” i o tej radości powinniśmy dawać świa-
dectwo!... Chrześcijaństwo zmęczone, smutne i zniechęcone nie jest w stanie 
porwać świata. Świat dzisiejszy potrzebuje świadectwa radości i entuzjazmu 
wiary!...

A więc prawda-tożsamość (Jan Paweł II), piękno (Benedykt XVI) i radość 
(Franciszek) bycia chrześcijaninem! To są te wymiary naszego powołania 
chrześcijańskiego, które winniśmy ciągle na nowo odkrywać, aby nimi żyć na 
co dzień. Być chrześcijaninem to Boży dar, który nieskończenie nas przerasta, 
a równocześnie zadanie i wezwanie, aby do tego daru – z pomocą Łaski Bożej 
– ciągle dorastać. Bóg otwiera przed każdym z nas fascynujący horyzont prze-
bóstwienia naszej ludzkiej natury: jesteśmy dziećmi Bożymi, nosimy w sobie 
zaczyn Życia Bożego!... Chrześcijaństwo to droga do pełni człowieczeństwa 
w Bogu: droga stroma i niełatwa, brama ciasna, przez którą przechodzą tylko 
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ci, co są naprawdę zdeterminowani (por. Mt 11,12). To dorastanie do daru 
bycia chrześcijaninem, jest naszym podstawowym zadaniem...

I ostatnia uwaga... Chrześcijanin świecki to homo Dei – Boży człowiek, 
człowiek należący do Boga... Chrześcijanin to człowiek, który Boga umieścił 
w centrum swojego życia... Mogłoby się wydawać, że jest to sprawa tak oczy-
wista, iż nie ma o czym mówić, ale niestety tak nie jest... Nasza Europa coraz 
bardziej od Boga się oddala, szerzy się „cicha apostazja sytych Europejczyków”, 
którzy żyją tak, jakby Boga nie było6. Prawdziwy problem naszych czasów 
polega właśnie na kryzysie Boga, na nieobecności Boga w życiu wielu naszych 
współczesnych. Z niepokojem wsłuchujemy się dzisiaj w słowa Chrystusa: „Czy 
jednak Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi?” (Łk 18,8)... 
A przecież wszystko się zmienia w zależności od tego czy Bóg jest albo Go nie 
ma! Ukazała się niedawno książka pod prowokującym tytułem: Bóg albo nic 
(kard. Robert Sarah)... Taka jest alternatywa, jaka staje dzisiaj przed nami!... 
Do nas należy wybór!... Kryzys Boga, jak wspomnieliśmy, prowadzi nieuchron-
nie do kryzysu człowieka. Jak nie przypomnieć w tym miejscu dramatycznych 
słów Papieża Benedykta XVI: 

Żyjemy w czasach, w których kryteria człowieczeństwa stały się niepewne (...) 
Wobec tego wyzwania, my chrześcijanie musimy bronić godności człowieka (...) 
„Tylko ten, kto zna Boga, zna człowieka”, powiedział kiedyś Romano Guardini. 
Bez poznania Boga człowiek daje się łatwo manipulować. Wiara w Boga, musi się 
skonkretyzować w naszym wspólnym zaangażowaniu na rzecz człowieka7.

W naszej trosce o formację katolików świeckich popełniamy często podsta-
wowy błąd: zabiegamy o społeczne, kulturowe i polityczne konsekwencje wiary 
w życiu laikatu (słusznie!), ale zapominamy o fundamencie, zakładając, że ta 
wiara w naszych wiernych istnieje, co niestety dzisiaj staje się coraz bardziej 
problematyczne. Kryzys Kościoła w świecie zachodnim, który dociera również 
do nas w Polsce, polega właśnie na kryzysie wiary wielu ochrzczonych. Bez 
odnowy wiary, wszelkie reformy strukturalne w Kościele skazane są na niepo-
wodzenie. Formacja świeckich katolików, to przede wszystkim troska Kościoła 
o ten solidny i trwały fundament wiary, który znalazł wyraz w wyznaniu Piotra 
w Kafarnaum: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga...” (J 6,68).

Słowa kluczowe: świecki, tożsamość, formacja, wiara, Kościół.

6 Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, Watykan 2003.
7 Benedykt XVI, Non disperdiamo il dono dell’unità, „L’Osservatore Romano”, 25 września 

2011, s. 9.
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SYNODALITY: AN EPIPHANY OF THE SPIRIT

This article discusses the ecclesial phenomenon of synodality. The author 
focuses on the potential implications of synodality on ecclesiology and the life 
of the Church. Within ecclesiology, synodality identifies the sphere in which the 
Holy Spirit truly leads the Church. With regard to ecclesial practice, synodal-
ity helps us understand the role that the auxiliary structures of discernment 
(e.g., synods, councils) play and, consequently, properly shape the awareness 
of the members of these bodies. This article will present the ancient tradi-
tion of seeking consensus among these members as the proper way to make 
decisions from a pneumatological point of view as a moment of epiphany in 
which the inspirational action of the Holy Spirit who, by inspiring individuals, 
is manifested in decisions that concern the Church community.

Key words: ecclesiology, pneumatology, synodality, collegiality, synod.

Before discussing the main point of this article, I would like to clarify the 
concepts mentioned in the title that indicate the subject of this study. Firstly, 
I use the term “synodality” as Eugenio Corecco1 understands it in order to 
distance myself from the canonical connotations (and discussions about them) 
of the word “collegiality.”2 Correco points out that using the term “synodality” 
can be useful because–in both his and my opinion–the concept of collegiality 
is frequently and unfortunately reduced to the sphere of acts collegially carried 

1 E. Corecco, “Ontologia della sinodalità,” in: Ibid. Ius et communio: scritti di diritto canonico, 
Casale Monferrato, Lugano 1997, pgs. 82-83.

2 See, for example, the debate concerning the issue of the collegial status of the bishop’s 
conference, which J. Majewski describes well in Spór o rozumienie Kościoła. Eklezjologiczne 
uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku, 
Warszawa 2004, especially pages 209-212.
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out by those with the power to govern. The term “synodality” situates us 
within the more theological dimension of the misterium of the Church known 
as communio and also emphasizes a particular constant aspect of collegial life 
that is not entirely described by Canon Law and that, perhaps, is even a com-
ponent of the essence of ecclesial unity: namely, when it is necessary to make 
a decision pertaining to the community (on the different ecclesial levels and 
independent of whether the ultimate decision must be made by one person 
or collegially in the strict canonical sense of this word), then the process of 
communal discernment of God’s will in such a way that the decision will be in 
accordance with it takes place. In extraordinary conditions, this process may 
be “safeguarded” by the charism of infallibility, and in ordinary conditions it 
is subject to all of the weaknesses of human discernment. 

In considering the epiphanal character of synodality, the institution of the 
synod, meaning both ancient and current synodal practice, is naturally of 
particular interest to us because it is the most concrete and self-aware as it 
were example of synodality. However, like E. Corecco, I believe that all forms 
of communal discernment and decision-making within the Church, even 
when they concern exclusively advisory bodies as well as non-institutional and 
temporary assemblies (in this regard, the subject of communal deliberation 
rather than the formal status of the assemblies is decisive),3 are (or at least 
may be) expressions of synodality.

However, Corecco’s description of an “ontology of synodality,” which I treat 
more as inspiration than a formal reference point, fails to mention a funda-
mental dimension: pneumatology.4 His complete silence in this regard has led 
me to consider this issue. 

Secondly, in this study, we can understand “epiphany” to mean what the 
Catholic Encyclopedia states: “the revelation of the sacred by means of a reality 
that is different from it or with which it identifies.”5 It is important to point 
out, however, that this entry mentions theophany and Christophany but says 
nothing about epiphany in relation to the Third Person of the Trinity.6 In this 

3 Thus, even a casual meeting between two bishops manifests synodality insofar as they 
discuss matters pertaining to the life of the communities entrusted to their care. This 
is even more so the case if these communities are bodies bound by canon law such as 
diocesan and parish councils. 

4 In the citation from Lumen Gentium (12), the Holy Spirit appears only in the footnote. 
In this regard, por. E. Corecco, Ontologia della sinodalità, op. cit., pg. 107.

5 J. Szlaga, “Epifania,” in Encyklopedia Katolicka, vol. IV, Lublin 1985, k. 1020.
6 Naturally, it is difficult to pose serious objections to the author of this entry because 

there was insufficient space for him to fully develop the various possible topics. 
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context, my considerations can contribute to the Christian understanding of 
epiphany. 

It is difficult to begin my discussion without first pointing out one fact: 
current dogmatic ecclesiology discusses synodality, particularly how it is 
manifested in a synod, rather sparingly, if at all. It seems that dogmatists have 
relinquished the playing field to canonists in this instance.7 But this article 
is neither the time nor the place to discuss the consequences of this state of 
affairs.8

Finally, the working hypothesis of this study is as follows: the phenomenon 
of synodality–a phenomenon which is part of ecclesial praxis in terms of what 
concerns administration by communities (in the doctrinal sense as well)–is not 
exclusively nor even primarily a human act of administration. Rather, in its very 
essence, synodality is associated with the possibility of an epiphany of the Holy 
Spirit.9 In other words: every gathering in which the synodality of the Church 
is realized is (at least potentially) an epiphany of the Holy Spirit. Moreover, 
expectation of this epiphany should be the reason for such a gathering.

It is possible to adopt this hypothesis and make arguments in its favor insofar 
as they are based on the following preliminary and universal assumption: the 
Holy Spirit has and will continue to guide the Church throughout the ages. 
The Second Vatican Council expressed this in the following way: “Moving 
forward through trial and tribulation, the Church is strengthened by the power 
of God’s grace, which was promised to her by the Lord, so that in the weakness 
of the flesh she may not waver from perfect fidelity, but remain a bride worthy 
of her Lord, and moved by the Holy Spirit may never cease to renew herself, 
until through the cross, she arrives at the light which knows no setting.”10 
Certainly, the statement that the Holy Spirit guides the Church is easier to 
accept the more generally it is known and broadly understood. However, it is 
important to note that we are not speaking about an abstract patronage but 
rather a concrete influence that truly forms the life of the Church. Again, 

7 E. Corecco’s article cited above is a good example of how canonists are in fact forced to do 
independent research on ecclesiology due to the inadequacies of systematic ecclesiology. 

8 Undoubtedly, certain undesirable consequences of this state of affairs are easy to point 
out. The first is the undoubted domination of a formal and legal approach to decision-
making processes in the Church over an approach that one could call epiclectic–one 
in which the inspirations of the Holy Spirit are consciously sought, listened to, and 
discerned, rather than the pragmatic principles of administration.

9 We can speak not only about the “possibility” but also the certainty of such an epiphany 
in some cases where the charism of the infallibility entrusted to the Church is consciously 
involved. 

10 Second Vatican Council, Lumen Gentium 9.
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when we speak about the “life of the Church,” we are referring to the ways in 
which it is tangibly manifested broadly from the universal Church to narrowly 
in the everyday life of a diocese, parish, or even small ecclesial communities. 
And, if we ask how the Spirit’s influence is accomplished in practice, then we 
arrive at a point that is essential to our considerations: saying that the Holy 
Spirit guides the Church implies that the Spirit actively participates in the 
human decision-making process. In other words, the Spirit seeks to reveal to 
the community God’s plan for it, while the community–on its part–has the 
opportunity to discern, understand, and put the Holy Spirit’s inspiration into 
practice.11

It is important to note that the way in which the Holy Spirit “reveals” 
Himself, whether as a “private revelation” or as prophecy, which is one way 
that the extraordinary charismatic forms of knowledge is manifested, usually 
does not occur in an epiphanic way. Moreover, even in these extraordinary 
cases, it is the practice of the Church–in keeping with the New Testament–to 
maintain a certain distance from these occurrences and to require that the 
authenticity of the knowledge obtained in this manner be verified.12 This 
verification is even more necessary in cases where the inspiration of the Holy 
Spirit, Who can lead the Church to the “complete truth” (John 6:13), occurs 
in such a subtle manner that the person experiencing these inspirations can-
not be sure of their source, or occurs in an even subtler manner through the 
strengthening and directing of man’s innate cognitive powers.13 For this reason, 
the verification process–typically known as “discernment”–is indispensible; 
for, it is in this process that interior “movements” can be discerned as coming 
from the Holy Spirit, or not. 

Typically, discernment is used in reference to a person’s individual search 
for God’s will. Even in this context, however, is its preferable that at least 
11 The limited scope of this study makes it impossible to address how such communication 

that results in a new way of knowing is possible as well as the anthropological structures 
that make it possible. Theology has continued to reflect uninterruptedly on this issue 
throughout time. And, in recent years, interest in the concept of “spiritual senses” has 
increased (por., for example, The Spiritual Senses: Perceiving God in Western Christianity, 
P. L. Gavriluk, S. Coakley, eds., Cambridge 2011). Here, however, one simple constant is 
enough: without affirming this possibility, Christianity as such would be inconceivable 
because Revelation would be inconceivable.

12 Lumen Gentium (12) and the Catechism of the Catholic Church (801) point out that the 
authenticity of the charisms as well as the ways in which they are used in the Church 
belong to the Church’s pastors.

13 Here is not the place to discuss all of the possible ways that the Holy Spirit’s inspira-
tions are imparted to individuals. Again, we are more interested in the fact that this is 
possible. The way in which this happens is primarily the interest of the field of theology 
of spirituality. 
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some kind of community, even if only a spiritual director, verify an individual’s 
discernment.14 Communal discernment is all the more useful, if not necessary, 
when decisions that pertain to a community–from the smallest to the universal 
Church–are being made. 

At this point, the following reasonable question arises: What makes com-
munal discernment more worthwhile (and also: effective) than individual 
discernment by itself? Naturally, human wisdom provides a response to this 
question in the well-known idiom: “Two heads are better than one.” From 
a theological perspective, however, it is important to consider another dimen-
sion: If, “God [...] does not make men holy and save them merely as individuals, 
without bond or link between one another. Rather, it has pleased Him to bring 
men together as one people...”15, and the Spirit leads through history and the 
community of the Church (and not Christian monads), then one can expect 
that this same Spirit will evoke through many members and in various ways 
movements that lead in one and the same direction. In other words, through 
the communal discernment process, individual insights coincide with each 
other and this reveals direction in which the Holy Spirit desires the commu-
nity to go. Coming to a communal consensus, of which the aim is discerning 
God’s will, is not achieved by compromising individuals’ positions. Rather, it 
occurs through the revelation of the Holy Spirit’s singular thought revealed 
to the community, which is discerned first by particular individuals, and then 
made manifest in the full syntony of these individual discernments. Those who 
are moved by the Holy Spirit in this direction will converge sooner or later, 
and this is the meaning behind the term “syn-hodos” (“together-journeying,” 
synod). Synodality, therefore, occurs when thoughts and ideas come together; 
in short, it is discernment through agreement. 

The ancient synodal practice of making decisions through the process of 
coming to full agreement expressed either through acclamations or through 
the statements of all those assembled is, in my opinion, a practical expression 
of the aforementioned understanding of the essence synodality as the rule for 
making decisions within the community of the Church. Synodality is funda-
mentally and essentially different from modern democracy where the majority 
is “right.” Synodal “rightness” is always on the side of the Holy Spirit. Yet, 
as a human process of discernment–with the exception of those who enjoy 
the safeguard of the charism of infallibility–it is prone to error and, therefore, 

14 For example, in the 13th rule of the first week of the Spiritual Exercises, St. Ignatius of 
Loyola suggests that revealing inner movements to one’s confessor or others is one way 
to avoid the tricks of the devil. 

15 Second Vatican Council, Lumen Gentium, 9.
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as sometimes occurs, the true movement of the Spirit can be ignored,16 for 
example, because the dismissed minority within the assembly expressed it. 
The history of both doctrinal and disciplinary ancient synods contains many 
such examples.17 Nevertheless, the history of these synods also teaches us that 
the Spirit ultimately prevailed over time through the broader community’s 
discernment; through the process of discernment that took place through 
the horizontal reception (by neighboring communities) or vertical reception 
(by metropolitans or patriarchs) of the decisions made by synods; or, finally, 
through the charism of infallibility. 

I believe, therefore, that there is sufficient evidence that the moment in 
which God’s design becomes clear to the community through unanimity of 
thought arrived at through communal discernment exists. I also believe that 
this moment can be called an epiphany in the strict sense of the word. For, 
one cannot interpret God’s will in any other way than through the actual 
aid of the Holy Spirit Who reveals Himself and, in so doing, manifests God’s 
plans.18 Obviously, this epiphany is not spectacular event that is confirmed and 
strengthened through physical phenomena as was the case on Pentecost. On 
the other hand, I would beg the question: Is not arriving at synodal consensus 
in itself spectacular enough, particularly when we consider that this happens 
through the acts of humans who were not necessarily inclined to be of one 
mind when their discernment commenced? 

It is important to point out that unanimity should be treated here as the final 
stage of the path of discernment and should be distinguished from a consensus 
that passively maintains the status quo. Within the Church, the Holy Spirit 
awakens creativity in continually new contexts; for this reason, it is extremely 
important to be open to different and uncomfortable opinions at the outset. 
The criterion, “But it has always been done this way,” cannot serve as the 
basis for discernment–it cannot block bold and creative new ways of doing 
things.19 These new ways of doing things should be considered epiphanal, 

16 Thus, metanoia plays a significant role here; for, it involves particular members of the 
synodal assembly aligning their minds and hearts with the Spirit of the Lord. In other 
words, it requires their sanctity. 

17 I will limit myself to one example: in 355 AD, Eusebius of Vercelli was one of only a few 
bishops who professed Nicene faith and opposed the Arian majority at the Synod of 
Milan. The synod ignored his opposition, and the emperor sent him into exile. 

18 Por. Second Vatican Council, Dei Verbum, 2. This document suggest that God’s personal 
self-disclosure consistently precedes and is the condition for the possibility of obtaining 
any knowledge about God in the logic of revelation.

19 Por. Francis, Evangelii Gaudium 33.
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even if the authenticity of the Spirit’s inspiration is confirmed only through 
a longer process of discernment. 

Naturally, the question arises: Can the self-awareness of the members of 
synodal assemblies confirm an epiphany of the Holy Spirit understood in this 
way? Before we arrive at the answer to this question, however, it is worthwhile 
to consider one secondary but, in my opinion, important caveat: a broad 
understanding of synodality that properly encompasses all Church advisory 
and decision-making bodies would seem to conflict with traditional canoni-
cal practice, which reserves the right to participate and vote in a synod to 
bishops only. If, however, this broader understanding of synodality is to be 
consistently pneumatocentric, then it is not only avoids this conflict, but, 
even more, emphasizes the special role of the bishop (as well as the priests 
who represent him in the lower-ranking bodies), provided that the ecclesial 
relationship between the bishop and the Holy Spirit is articulated correctly. 
Needless to say, I cannot develop this topic further here, so I will limit myself 
to mentioning only one liturgical moment that symbolically portrays this 
relationship. When the bishop consecrates the chrism oil, he breathes on it, 
which symbolizes the ecclesial and creative breath of Christ (por. John 20:22). 
Chrism is a sacramental symbol (Baptism-Confirmation-Ordination) of the 
Holy Spirit’s effectiveness in the Church that is passed down through apostolic 
succession. The Bishop breathes the Spirit on the chrism oil–the very same 
Spirit who was sacramentally imparted to him and is imparted sacramentally 
to the Church through his service.20 If, therefore, the bishop plays a special 
role in the communal discernment process, then it is precisely because he plays 
a special role in imparting the Holy Spirit Who is revealed in this process. 
Consequently, the priest who participates in the bishop’s sacramental service 
also participates in his responsibility to discern and represent the bishop’s 
authority to the community entrusted to him. Emphasizing the pneumatologi-
cal and ecclesiological dimension of the Sacrament of Holy Orders reveals 
that, if, for example, the bishop asks priests who are members of a priestly 
council or the laity who are members of a diocesan pastoral council to share 
their opinions, then he is essentially asking them to “return” the Spirit that 
he himself (or his predecessor) imparted to them. The bishop summons the 
Spirit within them and through them. In the conclusion, I will return to the 
issue of the importance of this insight.

20 Here I am not asserting that the Holy Spirit cannot act more broadly outside of the 
sacraments or outside of the visible confines of the Church. The fact that the Holy 
Spirit can act outside of the sacramental order in no way diminishes the primacy of the 
sacraments in the transmission of the Spirit.
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Let us now return to the question of the signs of the Holy Spirit’s presence 
and action–His epiphany–among the members of a synodal assembly. At this 
point, the well-known expression “It is the decision of the Holy Spirit and us” 
that was made at the so-called Council of Jerusalem (por. Acts 15:28) comes 
to mind. However, due to the particular character of this council and the 
entire apostolic period, this argument alone is insufficient. Is there evidence 
that members of lower-ranking assemblies with less authority had this same 
insight of the Holy Spirit? 

Although scarce, since the majority of early synods did not leave behind 
any meta-reflections on their own status, the documents (proclamations or 
synodal letters) from these synods,21 which took place in different centuries 
and territories,22 nevertheless contain explicit references to the causative pres-
ence of the Holy Spirit that are purely rhetorical. One of the oldest pieces of 
evidence comes from a period of Christian persecution (Carthage, 252 AD). 
Although the citation contains a clear reference to the charismatic dimension, 
it does not suggest that the Holy Spirit was invoked purely out of courtesy 
or custom:

So that from our lips, by which we withhold peace and, instead, express the harsh-
ness of human cruelty rather than divine fatherly gentleness, the Lord did not 
demand the sheep entrusted to us, through the inspiration of the Holy Spirit and 
under the influence of numerous visions and clear admonishments of the Lord, on 
account of the presaged and anticipated persecution, we have decided...23

Direct references to the presence and/or inspiration of the Holy Spirit 
can also be found in the East: “we have decided (...) in the presence of the 
Holy Spirit,”24 “it is pleasing to us and to the Holy Spirit”25 (Cabursusi, 393), 
“it has pleased the Holy Spirit, who is within us”26 (Bagai, 394), and in the 
West: “therefore, in the presence of the Holy Spirit, we have decided” (Ar-
les, 314),27 and “what we think through the inspiration of the Holy Spirit”28 

21 Unfortunately, it is not possible to study whether in early Christianity other types of 
assemblies were aware of the effective aid of the Holy Spirit as it is understood today 
due to a lack of sufficient primary sources. 

22 We are dealing neither with the local tradition of some kind of community only, nor 
with the theological trend of a given historical period.

23 Acta Synodalia, I,11. Abbreviated hereafter as AcSyn.
24 AcSyn IV, 58.
25 AcSyn IV, 59.
26 AcSyn IV, 64.
27 AcSyn I, 69.
28 AcSyn IV, 61.
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(Rome, 447). The synodal letter of Council of Antioch in 341 AD witnesses 
to the conciliar fathers’ hope that the Spirit will ensure that other communi-
ties will unanimously accept their decision: “we have now brought to your 
knowledge,; trusting in the grace of Christ and in the Holy Spirit of Peace, 
that you also will agree with us and stand by us as far as in you lies, striving 
with us in prayers, and being even more united with us, following the Holy 
Spirit, uniting in our definitions, and decreeing the same things as we; you, in 
the concord which proceeds of the Holy Spirit, sealing and confirming what 
has been determined.”29 

The Council of Seleucia (Seleucia-Ctesiphon, 420) is a very interesting 
example of a case where the Church at that time was receptive to Western 
canons. In this context, the following synodal theory is evident: “When the 
bishop fathers gathered with pure intentions at different times for this holy 
synod, they declared the provisions necessary for reform, [and] the Church’s 
constitution and legal regulations. Thanks to the grace of the Divine Spirit 
they established the law...”30 When speaking about itself, the synod indicated 
that it was awaiting the Holy Spirit,31 and when referring to the fathers of the 
synod, it indicated that they were inspired by the same Spirit.32 

All of the evidence above confirms that the members of the ancient councils 
were aware that the Holy Spirit was in them and present through them and 
that He directly inspired them to make certain decisions. If the essence of 
epiphany is to reveal the sacrum through a reality that it is different from it, 
then can this not be considered an epiphany of the Holy Spirit through the 
synodal assembly? I believe that this can and should. 

In conclusion, it is worthwhile to emphasize two essential prospects that, 
in my opinion open man up to the concept of synodality understood as an 
epiphany of the Spirit. Firstly, a very broad pneumatocentrically-oriented un-
derstanding of synodality makes it possible to better establish ecclesiologically 
different kinds of decision-making and conciliar bodies that do not constitute 
a synod of bishops in the strict sense. Experts in canon law find it difficult to 
find a proper place for these bodies in their field, and dogmatic ecclesiology 
seems barely acknowledge their existence. Is this not why diocesan synods, 
priestly councils, diocesan and parish pastoral councils, etc. are unable func-
tion properly? Because an adequate theological model does not exist, the 
principles upon which lay bodies–whether political (democratic) or economic 

29 AcSyn I,134.
30 AcSyn IV, 279
31 See AcSyn IV, 281.
32 See AcSyn IV, 280.
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(utilitarian)–function are often applied to ecclesial assemblies. As a result, they 
are unable to express the essence of the Church (or, in other words, to receive 
the Spirit). And, while they are beneficial insofar as they sometimes improve 
management, these principles are insufficient because they contribute to the 
confusion that exists about vocations and roles, and they also cause members of 
collegial (and especially advisory) bodies to become frustrated. This often very 
negatively influences the relationship between priests and their bishop, or the 
laity and their pastor. After all, it is precisely those who must singlehandedly 
(hierarchically) make decisions in consultation with advisory bodies who can 
benefit most from the adoption of a pneumatic model of interpretation. Such 
a model will make it is easier to realize the sense and value of these bodies 
and the benefit of consulting them. 

Secondly, an epiphanal understanding of synodality makes it possible to look 
at ecclesial decision-making and advisory bodies more with their theological 
and spiritual role in mind. This approach can partially serve as a remedy to the 
disease of functionalism that affects these bodies perhaps too frequently. Aware 
that an epiphany is possible, the prayer to the Holy Spirit which is usually 
prayed to open each session should become an intentional epiclesis–a calling 
down of the Holy Spirit in preparation for His actual coming and His mani-
festation in communal discernment and unanimous agreement. If openness 
of the will is at least partly a feature of self-insight, then it also follows that 
the theological model that co-determines this insight plays a considerably 
decisive role in the effectiveness of synodal bodies.

Słowa kluczowe: eklezjologia, pneumatologia, synodalność, kolegialność, 
synod.
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6.  Artykuł powinien być sprawdzony pod względem językowym. Pisownia powinna być 
zgodna z normami języka, w jakim został zredagowany artykuł. 

7.  Jeśli język artykułu nie jest językiem rodzimym autora należy zadbać, aby osoba, dla 
której jest to język rodzimy (native speaker), dokonała korekty tekstu. Dane tej 
osoby powinny być przesłane wraz z artykułem.

8.  Przesłany tekst powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: *.doc, 
*.docx zaś wszelkie ryciny, wykresy, symbole graficzne w formacie PDF.

9.  Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch rzetelnych recenzentów z ośrodków 
naukowych krajowych lub zagranicznych. Artykuł recenzowany jest poufnie i ano-
nimowo. Stosowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich 
tożsamości (double-blind review proces).

10.  Materiały do druku należy przesyłać do końca miesiąca października poprzedzającego 
rok wydania „Studiów Teologii Dogmatycznej” na adres: ktk@uwb.edu.pl. Tylko 
artykuły nadesłane w terminie, spełniające powyższe wymogi redakcyjne oraz te, 
które uzyskają pozytywne recenzje będą brane pod uwagę przy redakcji tomu „Stu-
diów Teologii Dogmatycznej”. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu w „Studiach 
Teologii Dogmatycznej” podejmuje redaktor naczelny czasopisma.

11.  Szczegółowe wskazania dotyczące tekstu głównego artykułu i zamieszczanych w ar-
tykule przypisów oraz zasady recenzowania znajdują się na stronie internetowej: 
www.std.uwb.edu.pl.



Procedury recenzowania
1.   Procedura recenzowania artykułów w „Studiach Teologii Dogmatycznej” jest zgod-

na z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego 
„Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

2.  Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces 
recenzji.

3.  Arkusz recenzji naukowej znajduje się na stronie internetowej „Studiów”.
4.  Nadesłane artykuły są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
5.  Publikacje są recenzowane przez  dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są człon-

kami Redakcji pisma i posiadają co najmniej stopień doktora.
6.  Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której po-

chodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów
7.  Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Stosowany jest model w którym autor(zy) 

i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces).
8.  Każdy tom „Studiów” jest recenzowany przez niezależnych dwóch zewnętrznych 

recenzentów, którzy weryfikują nadesłane artykuły i recenzje.
9.  Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu 

wydawniczego.
10.  Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
11.  Recenzja w postaci elektronicznej jest przesyłana na adres ktk@uwb.edu.pl oraz 

w formie papierowej z odręcznym podpisem. Jest ona przechowywana w Redakcji 
przez okres 5 lat.

12.  Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy 
uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

13.  Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę 
Recenzentów, z którymi współpracuje.


